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Euroopa tuleviku konverentsi näol lõid Euroopa Parlament, 

nõukogu ja Euroopa Komisjon ELi kõigi 27 liikmesriigi 

kodanikele võimaluse osaleda probleemide ja prioriteetide 

teemalises arutelus, et rajada koos tulevikukindel Euroopa. 

Konverentsi osana käivitati 19. aprillil 2021 mitmekeelne 

digiplatvorm (edaspidi „digiplatvorm“ või „platvorm“) 

futureu.europa.eu, mis jääb avatuks kogu konverentsi tööaja 

jooksul.  

Platvorm on konverentsi üks olulisemaid komponente, sest 

annab igale ELi kodanikule võimaluse osaleda arutelus 

ükskõik millises ELi 24 ametlikus keeles. Inimesed saavad 

esitada oma ideid, toetada teiste omi ning neid 

kommenteerida. Samuti on see koht, kus igaüks saab jagada 

teavet konverentsiürituste kohta ja anda teada tulemustest.  

Platvormi kõik postitused kogutakse seejärel kokku, neid 

analüüsitakse ja esitatakse sisendina Euroopa kodanike 

paneelarutelude ja konverentsi täiskogu töö tarbeks.  

Seni on avaldatud kaks vahearuannet, mis hõlmavad 

platvormil tehtud postitusi kuni 7. septembrini 2021.  

Käesoleva kolmanda vahearuande eesmärk on käsitleda 

lisaks postitusi, mis on tehtud kuni 3. novembrini 2021. 

Samuti annab see rohkem teavet ürituste kohta. 

Üksikasjalikum teave platvormil iga liikmesriigi tehtud 

postituste kohta on saadaval lisaaruandes, mis tehakse 

platvormil samal ajal kättesaadavaks. Sedamööda, kuidas 

platvormile lisandub uusi postitusi, koostatakse järgmise 

aasta alguses nende kohta uus aruanne ja ülevaade, 

sealhulgas liikmesriikide kaupa. 

Sissejuhatus 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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Aruandes esitatud tähelepanekuid ei saa mingil juhul 

tõlgendada kui Euroopa tuleviku konverentsi arutelude 

prognoositavat tulemust. Käesolevat aruannet lugedes on 

samuti oluline meeles pidada, et platvormipostitused 

esindavad nende tegijate ja mitte kõigi Euroopa kodanike 

seisukohti tervikuna. Neid arutatakse ja hinnatakse 

põhjalikumalt Euroopa kodanike paneelaruteludel ja 

konverentsi täiskogul. 

Aruande analüüsitulemused esitatakse järgmiste platvormil 

ette antud teemade järgi.  

‒ Kliimamuutused ja keskkond 

‒ Tervis 

‒ Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad 

‒ EL maailmas 

‒ Väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja 

turvalisus 

‒ Digiüleminek 

‒ Euroopa demokraatia  

‒ Ränne 

‒ Haridus, kultuur, noored ja sport 

Platvormi jaotises „Muud ideed“ toodud ideed on 

paigutatud ühte eespool nimetatud üheksasse teemasse või 

mitut teemat hõlmavate küsimuste puhul mitmesse 

teemasse. Iga teema puhul antakse ülevaade ideede ja 

ürituste temaatilisest rühmitamisest. Mõttekaart iga teema 

kohta näitab sisuanalüüsi teemavaldkondade ja alateemade 

kaupa visuaalselt.  

Meetoditutvustus 

Aruandes keskendutakse peamiselt platvormipostituste 

kvalitatiivsele analüüsile. Postitajate ideede ja 

kommentaaride põhjal on koostatud üldine ülevaade 

platvormi sisust. Iga teema kohta on uurimismeeskond 

teinud käsitsi tekstianalüüsi ning väljapakutud ideed ja 

lõppenud üritused koos ürituste aruannetega 

klasterdustarkvara abil rühmitanud. Seejärel on 

koostatud ühiste teemade ja võimalike alateemade 

kokkuvõte. Teemadesse ja alateemadesse rühmitamine 

toimub etteantud teemade raames. Seepärast võivad 

mitut teemat hõlmavad ideed või postitajate poolt 

mitmesse teemajaotisesse või jaotisesse „Muud ideed“ 

sisestatud ideed leida käesolevas aruandes käsitlemist 

mitu korda asjaomaste teemade all. Sellise lähenemise 

põhjuseks oli soov anda igast konverentsi teemast 

tervikpilt.  

Väikese arvu postitajate tõstatatud küsimused leiavad 

käesolevas analüüsis samuti kajastamist, kui need 

esindavad võrreldes teiste postitajatega uudset 

vaatenurka. Eesmärk on anda üldine ülevaade 

platvormil praegu sisalduvate ideede ulatusest ja 

mitmekesisusest ning mitte keskenduda niivõrd ideede 

suhtelisele toetusele või kindlaks tehtud teemade ja 

alateemade kogusele.  

Siiski on välja toodud ka kvantitatiivseid elemente 

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

kajastada platvormil toimuvate arutelude hetkeseisu, 

sealhulgas suurt huvi mõne idee vastu või mõne idee üle 

peetavat arutelu (vt I lisa). 

Juhime ka tähelepanu sellele, et käesolevas aruandes 

esitatud analüüsis peetakse mõiste „postitused“ all 

silmas postitatud ideid, kommentaare ja üritusi. 

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

konverentsi mitmekeelse digiplatvormi tegevus alates selle 

loomisest kuni 3. novembrini 2021. 

Vaadeldud perioodil registreeriti platvormil 

29 012 postitust (9337 ideed, 16 017 kommentaari ja 

3658 üritust), mis hõlmasid kõiki kümmet teemat.  

Euroopa demokraatia ja kliimamuutuste ning keskkonna 

teemad on saanud seni vaieldamatult kõige rohkem 

postitusi, millele järgneb avatud teema „Muud ideed“.  

Kõik ELi liikmesriigid on olnud aktiivsed. Saksamaal on 

alates platvormi käivitamisest kõige suurem postituste arv, 

kuid rahvaarvuga võrreldes registreerivad väiksemad riigid 

rohkem postitusi, kusjuures kõige aktiivsem on Malta. 

Viimasel perioodil alates 8. septembrist on rahvaarvuga 

võrreldes kõige rohkem postitusi teinud Ungari. Mõned 

postitused on ka kolmandatest riikidest. 

Ligikaudu 57% postitajatest on vastanud, et nad on 

meessoost, ja 15%, et nad on naissoost. Üle neljandiku 

postitajatest ei ole aga oma soo kohta teavet sisestanud. 

Siinkohal märgitakse, et platvormile saavad postitusi teha 

ka organisatsioonid.  

Mis puudutab osalejate profiili, siis on vanuserühmad üsna 

mitmekesiselt esindatud, kusjuures kõige aktiivsem 

vanuserühm on 55–69aastased, neile järgnevad tihedalt 25–

39aastased.  

Kommenteeritud 

kokkuvõte 
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Kliimamuutused  

ja keskkond 

Postitajad on mures kliimamuutuste ja nende 

tagajärgede ning arvukate muude 

keskkonnaprobleemide pärast. Nad kutsuvad üles võtma 

nendega tegelemiseks konkreetseid meetmeid, nagu 

keskkonnaga seotud subsideerimine ja maksustamine, 

samuti haridus ja teabevahetus ELi tasandi algatustes. 

Mõned postitajad tõstatavad sotsiaalse õigluse küsimuse 

kliimapoliitika kontekstis. Ideed saab rühmitada 

temaatiliselt järgmiselt. 

‒ Saaste on määratletud kui suur 

keskkonnasurvestaja: veereostus, kuid ka 

raadamine ja plasti saastav kasutamine ning 

valgusreostus. 

‒ Postitajad arutlevad rohepöörde teemal ja 

soovitavad meetmeid ülemaailmse CO2 heite vastu 

võitlemiseks. Mõned viitavad ELi rohelisele 

kokkuleppele, nõudes sotsiaalselt kaasavamat 

lähenemisviisi.  

‒ Energeetika valdkonnas pooldavad postitajad 

jõuliselt taastuvenergia kasutamise suurendamist 

ja energiaallikate mitmekesisuse suurendamist 

alternatiivsete energiaallikaga seotud 

teadusuuringute ja innovatsiooni kaudu. Mõned 

juhivad siiski tähelepanu küsimusele, kas 

elanikkond sellega nõustub. 

‒ Keskkonnavaenulike toetuste kaotamine ja 

ettepanek kehtestada kestlikkusmaks. 

‒ Tarbimise teema raames nõuavad postitajad 

tugevamaid jäätmete ja toidujäätmetega 

tegelemise ning ringlussevõttu edendavaid 

meetmeid, mis oleksid suunatud nii tootjatele kui 

ka tarbijatele. Peale selle nõutakse meetmeid 

säästvama tarbimise edendamiseks eri 

valdkondades, alates turismist ja moetööstusest 

kuni elektroonikaseadmeteni. 

‒ Postitajad ootavad meetmeid alternatiivsete 

keskkonnahoidlike transpordivahendite 

arendamiseks ja kasutamiseks. Nad teevad 

mitmeid ettepanekuid ühistranspordi kasutamise 

edendamiseks. 

‒ Põllumajanduse teema populaarne alateema 

hõlmab üleskutset lõpetada pestitsiidide 

kasutamine ja võtta üldiselt kasutusele 

keskkonnahoidlikumad põllumajandustavad. 

Muude keskkonnameetmetena nimetatakse 

järgmist: edendada kohalikku põllumajandust, 

elurikkust, taimetoitlust ja veganlust ning õiglaseid 

hindu põllumajandustootjatele.  

‒ Elurikkuse edendamine koos üleskutsetega 

taasmetsastamisele, raadamise peatamisele ja 

rohkematele uurimiskeskustele. 

‒ Samuti kutsuvad postitajad üles tegema 

suuremaid jõupingutusi käitumisviiside ja 

hoiakute muutmiseks teadlikkuse suurendamise, 

hariduse ja teabevahetusmeetmete kaudu. 

‒ Konkreetne teema on pühendatud maastikele ja 

ehitusele koos kestliku elamuehitusega, 

keskkonnahoidlike ehitusmaterjalidega ja 

algatusega „Uus Euroopa Bauhaus“ seotud 

ideedega. 

‒ Postitajad on arutlenud digipöörde ja 

kliimamuutuste vastastikust mõju digipöörde 

teema all. 

 

  

Tervis 

Tervise teema hõlmab arvukaid teemavaldkondi. Postitajad 

nõuavad tervishoiuteenuste võrdset kättesaadavust kõikjal 

ELis, samuti on soovitatud liikmesriikide tihedamat 

koostööd, suuremat ühtlustamist ja integreerimist, mida 

mõjutab ka COVID-19 kogemus ja selle mõju. Postitajad 

kutsuvad üles suurendama teadusuuringuid ja 

investeeringuid meditsiinivaldkonnas ning pakuvad välja 

erinevaid ideid rahvatervise parandamiseks üldiselt. 

Põhilised teemavaldkonnad on järgmised. 

‒ Meetmed, et tagada kõigile taskukohane 

juurdepääs tervishoiuteenustele, näiteks 

ettepanekud Euroopa ravikindlustussüsteemi 

kohta. 

‒ Tihedam koostöö ja integreerumine, tugevdatud 

ELi tervishoiusüsteem või isegi ELi pädevuse 

suurendamine rahvatervise küsimustes. 
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‒ Terviseteadlikkuse, tervisliku eluviisi ja toitumise 

propageerimise vahendid ja meetmed, sealhulgas 

loodusravi integreerimine meditsiinisüsteemi, 

samuti ennetavam rahvatervisega seotud 

lähenemisviis.  

‒ Vajadus ELi koordineeritud innovatsiooni ja 

investeeringute järele terviseuuringute 

valdkonnas, eelkõige arvestades ELi rahvastiku 

vananemist. 

‒ COVID-19 mõju hindamine, sealhulgas selliste 

lahenduste hindamine nagu digitaalne 

koroonatõend, ning saadud õppetunnid tulevaste 

pandeemiate vastu võitlemiseks. 

 

Tugevam majandus, 

sotsiaalne  

õiglus ja töökohad  

Selle teema raames teevad postitajad mitmesuguseid 

ettepanekuid ELi majanduskasvu edendamiseks, nagu 

keskendumine innovatsioonile, ühtse turu edasisele 

tugevdamisele ning mitmesugustele meetmetele VKEde ja 

strateegiliste tööstusharude toetamiseks. Postitajad 

rõhutavad ka, kui oluline on, et Euroopa muutuks 

kaasavamaks ja sotsiaalselt õiglasemaks, eriti COVID-

19 pandeemia kontekstis. Peale selle leiavad postitajad, et 

ELi eduka toimimise ja edasise majanduskasvu jaoks on 

määrava tähtsusega eri inimrühmade, eelkõige kõige 

ebasoodsamas olukorras olevate rühmade heaolu. Selle 

teema tähelepanuväärseimad teemavaldkonnad on 

järgmised. 

‒ Maksustamine õiglases ja kaasavas majanduses: 

näiteks äriühingute vahelist ausat konkurentsi 

tagavad maksustamismeetmed, keskkonnamaksud 

ja kogu ELi hõlmav miinimummaks 

maksuparadiiside vastu võitlemiseks.  

‒ Postitajad leiavad, et sotsiaalse õigluse 

saavutamiseks on olulised 

sotsiaalkindlustusmeetmed. Kõige sagedamini 

arutatud idee on tingimusteta põhisissetulek.  

‒ Ettepanekud luua kaasavam ja sotsiaalselt 

õiglasem Euroopa, mis on kooskõlas Euroopa 

sotsiaalõiguste sambaga: näiteks 

sotsiaalkaitsemeetmete võtmine, soolise palgalõhe 

kaotamine, sooline võrdõiguslikkus, puuetega 

inimeste õigused, LGBTIQ-inimeste õigused ja 

esindatus. 

‒ Majanduse taastamine, sealhulgas mure 

valitsemissektori kasvava võla pärast ELis, 

arutelud Euroopa Keskpanga rolli üle, üleskutsed 

vaadata läbi stabiilsuse ja kasvu pakt ning 

laiendada taastefondi, samuti toetada kohalikku 

tootmist ja kohalikku tarbimist, et hoogustada ELi 

majandust. 

‒ Töökohtade loomise hoogustamine, investeerides 

innovatsiooni, haridusse, digipöördesse, teadus- ja 

arendustegevusse, aga ka rohelise majanduse 

loomise kaudu. 

‒ Soovitused töötingimuste parandamiseks ja 

erimeetmed veelgi suuremaks tööjõu liikuvuse 

soodustamiseks ELis. 

‒ Ühtne maksupoliitika Euroopa maksureformi abil, 

mis tagaks Euroopale ühtsema tuleviku, sealhulgas 

rohkem ELi omavahendeid või liikmesriikidest 

sõltumatu eelarve. Ettepanekud ühtse turu 

edasiseks tugevdamiseks. 

EL maailmas  

Üldjoontes soovivad postitajad ELi 

tugevamat kohalolu maailma poliitilisel areenil kooskõlas 

oma põhiväärtustega, kaasa arvatud seoses 

keskkonnaprobleemidega. Platvormil postitajad tõstatavad 

strateegilise autonoomia küsimuse ja leiavad sageli, et EL 

peaks olema julgem nii pehme kui ka kõva jõu kasutamisel, 

kuigi mõned väljendavad kahtlusi. Platvormilt leiab 

järgmiseid ideid. 

‒ Postitajad arutasid ELi välispoliitika üldeesmärke, 

nõudes ühist ELi välispoliitikat, mis kaitseks 

inimõigusi ja demokraatlikke väärtusi kogu 

maailmas. 

‒ Eri vahendite ja mehhanismide väljatöötamine, et 

parandada ELi mainet ja tõsiseltvõetavust 

ülemaailmsel poliitilisel areenil. Palju arutletakse 

ka selle üle, et ühine kaitsepoliitika peab 

võimaldama sekkumist, kuid samuti heidutama ja 
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näitama geopoliitilist võimu teiste ülemaailmsete 

jõudude seas. 

‒ ELi armee loomine.  

‒ Meetmed ELi nähtavamaks muutmiseks, nii et 

liikmesriigid lõpetavad omavahelise 

konkureerimise, või ideed ELi diplomaatilise 

esindatuse kohta. 

‒ Soovitus võtta Hiina suhtes jõulisem hoiak, 

eelkõige Euroopa Liidu välisinvesteeringute 

strateegia vastuvõtmise kaudu. 

‒ Ühehäälsuse nõude ümbermõtestamine 

välispoliitikaotsuste tegemises ja Euroopa 

Parlamendile suuremate volituste andmine. 

‒ Edasine laienemine, eelkõige Lääne-Balkani 

riikidesse. 

‒ Pehme jõu kasutamine mitmepoolsuse 

propageerijana kaubanduspoliitika tugevdamise 

kaudu. 

Väärtused ja õigused, 

õigusriik, julgeolek ja 

turvalisus 

Postitajad arutlevad Euroopa väärtuste kontseptsiooni 

kasutamist juhtpõhimõttena ning esitavad ideid 

võrdõiguslikkuse ning mitmesuguste õiguste ja vabaduste 

kohta. Märkimisväärne osa selle teema all toimuvast 

mõttevahetusest käsitleb ohtu, mida põhjustavad ELis esile 

kerkinud nn mitteliberaalsed demokraatiad, kes ei austa ELi 

väärtusi ja kalduvad autokraatlike režiimide suunas. 

Peamised teemavaldkonnad ja ideed on järgmised. 

‒ Osa postitajaid keskendub sellele, millised on ELi 

väärtused, nagu inimõigused, vabadus, võrdsus, 

demokraatia, õigusriik, pluralism, solidaarsus, 

sooline võrdõiguslikkus, mis peaksid postitajate 

arvates suunama ELi poliitikat ja suhtlemislaadi 

kogu maailmas.  

‒ Arutelud hõlmavad ka kristlike väärtuste rolli ning 

mõned nõuavad, et ELis ei jäetaks kõrvale 

konservatiivsemaid seisukohti ja lähenemisviise. 

‒ Tehakse mitmeid konkreetseid ettepanekuid selle 

kohta, kuidas parandada ELi väärtuste ja õigusriigi 

põhimõtte kaitset ELis ning inimõiguste kaitset 

üldisemalt, kusjuures nõutakse rangemat 

suhtumist, et kaitsta ELi väärtusi.  

‒ Mõned inimesed nõuavad võrdsemat ja 

kaasavamat ühiskonda puuetega inimeste jaoks, 

soolist võrdõiguslikkust ja LGBTIQ-inimeste 

paremat kaitset. 

‒ Arutletakse õiguste ja vabaduste tagamise üle, mis 

hõlmavad liikumisvabadust, eraelu puutumatuse 

kaitset, loomade õigusi, vaenukõnet, ajakirjandus- 

ja meediavabadust. 

‒ Julgeolekuteema raames arutavad mitmed osalejad 

ELi armee ideed ning tõstatatakse vajadus Euroopa 

riikide vahelise tihedama koostöö järele 

sisejulgeoleku küsimustes. 

‒ Kutsutakse üles tõhustama lobitöö reguleerimist ja 

läbipaistvust ning võitlema korruptsiooni vastu. 

Digiüleminek  

Üldiselt rõhutavad postitajad, et oluline on 

soodustada digipööret ja investeerida sellesse paljudes 

valdkondades alates majandusest kuni tervishoiuni. Siiski 

toovad nad välja ka mitmeid digipöördega seotud 

probleeme, nagu eetilised kaalutlused, isikuandmete kaitse 

üldmääruse puudused ja küberohud. Põhilised 

teemavaldkonnad on järgmised. 

‒ Digiinnovatsiooni toetamise vahendid ja meetmed, 

näiteks tehisintellekt ja digitaalse suveräänsuse 

hoogustamine. See hõlmab mitmeid alateemasid. 

Kestlik tootmine, sotsiaalmeedia ja platvormid, 

mis oleksid kooskõlas ELi standarditega eraelu 

puutumatuse kohta, ning laiemalt sellise 

konkurentsivõimelise ja maailmale avatud 

Euroopa digitaalse ökosüsteemi ülesehitamine, 

mis ühtlasi oleks turvaline ja eraelu puutumatust 

austav. 

‒ Mitmed digikodakondsusega seotud vahendid ja 

ELi digitaalne ühendamine koos ettepanekutega 

digiportaalide kohta, üleeuroopaline tuvastamine 

digitaalse eID kaudu või üleeuroopaline 
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autentimismeetod isikuandmetele juurdepääsu 

saamiseks või avalike teenuste jaoks. 

‒ Töötamine digitaalse kaasatuse saavutamise 

nimel, võttes meetmeid, et tagada taskukohane ja 

kaasav juurdepääs digikeskkonnale ning 

digioskuste edendamine erinevates 

elanikkonnarühmades. 

‒ Kestlikud digipöörde meetmed, kus digipöörde 

tulemusena väheneb saaste. Muu hulgas 

soovitakse vastupidavaid ja parandatavaid 

digiseadmeid. 

‒ Digitaalandmete ja andmekaitse teemat 

arendatakse üha enam ideede abil, mis puudutavad 

delikaatsete isikuandmete tsentraliseeritud 

talletamist, üldkasutatavate võrkude kaitsmist 

avatud lähtekoodiga tarkvara või plokiahelaga 

ning laste turvalisuse kaitsmist digikeskkonnas. 

‒ Majanduse digipööre krüptorahaga seotud 

meetmete abil ja üleskutse võtta kasutusele 

digieuro.  

‒ Investeerimine digiõppesse ja e-tervisesse, et 

edendada tervislikku ja teadlikku 

tehnoloogiakasutust. 

 

Euroopa  

demokraatia  

Selle teema all esitatud ideed hõlmavad väga erinevaid 

küsimusi. Mitmed postitajad kutsuvad üles ELi 

institutsioone ümber korraldama või lausa Euroopa Liitu 

föderaliseerima. Mitmetes ettepanekutes kutsutakse üles 

suurendama kodanikuosalust. Tähelepanuväärseimad 

teemavaldkonnad on järgmised.  

‒ Sageli tõstatatakse ELi föderaliseerimise 

küsimust. Mõned osalejad pooldavad siiski 

detsentraliseerimist, kus liikmesriikidel oleks 

suurem võim.  

‒ Välja pakutakse institutsioonilisi reforme, mille 

eesmärk on muuta ELi institutsioonid tõhusamaks 

ja läbipaistvamaks ning tuua need kodanikele 

lähemale. Kõige sagedamini soovitatakse 

postitustes nõukogus ühehäälsuse asemel 

kvalifitseeritud häälteenamust, eriti seoses ELi 

väärtuste kaitsega, ja Euroopa Parlamendi rolli 

suurendamist.  

‒ Esindatuse osas on kõne all Euroopa Parlamendi 

valimiste korralduse muutmine, et suurendada 

kodanikuosalust ELi demokraatlikes protsessides, 

koos ettepanekutega riikideüleste 

valimisnimekirjade või riikideüleste 

valimiskampaaniate kohta. Samuti tehakse 

ettepanek valida ELile otsevalimiste teel president. 

‒ Välja on pakutud meetmeid, et muuta kodanikega 

konsulteerimine ja nende osalemine ELi juhtimise 

struktuurseks elemendiks.  

‒ Mehhanismid ja vahendid, mis võimaldavad ELi 

kodanikke paremini kaasata ning tagada, et nad 

oleksid ELiga rohkem seotud ning EList ja selle 

otsustest rohkem teadlikud. Ettepanekuid, mis 

käsitlevad paremat teabevahetust, ühiseid ELi 

meediaplatvorme ja Euroopa vaimsuse 

edendamist, on esitatud ka hariduse, kultuuri, 

noorte ja spordi teema all.  

‒ Mehhanismid ja vahendid demokraatlike väärtuste 

kaitsmiseks lobitöö ja korruptsiooni puhul ning 

demokraatia põhimõtteid rikkuvate valitsuste 

vastu suunatud meetmed. 

 

Ränne  

Selleteemaline mõttevahetus on polariseerunud. Tegemist 

on kõigist teemadest enim polariseerunud teemaga, kus 

ühed väljendavad absoluutset vastuseisu igasugusele 

rändele, pidades seda ohuallikaks, ja teised pooldavad 

inimõiguskesksemat rändepoliitikat. Ideed saab 

kokkuvõtlikult esitada järgmiselt. 

‒ Üleskutsed rakendada ühist rändepoliitikat, näiteks 

ELi töörändepoliitikat, ELi valikulist 

rändepoliitikat või punktipõhist süsteemi. 

 

‒ Organiseeritumad ja koordineeritumad 

jõupingutused piirikontrolli valdkonnas: suurem 

toetus Frontexile ja suurem solidaarsus 

liikmesriikide vahel. 
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‒ Nõutakse inimõigustega arvestavat 

rändepoliitikat, vastuvõtutaristu loomist ja 

turvalisemaid rändeteid. 

‒ Vajadus tegeleda rände algpõhjustega 

päritoluriikides näiteks tõhustatud arengupoliitika 

abil. Siin käsitletakse ka kliimamuutuste 

põhjustatud rände vastu võitlemise viise. 

‒ Konkreetsed meetmed ja vahendid rände 

vähendamiseks või kontrollitud rände eri vormid 

koos rangema piirikontrolliga ja rangema 

tagasisaatmispoliitikaga. 

‒ Vastuseis mis tahes kujul toimuvale rändele, 

seostades seda terrorismiga, ohuga ELi 

kultuurilisele identiteedile või rände kasutamisega 

poliitilise relvana. 

‒ Vahendid ja meetmed integreerumise 

hõlbustamiseks ning rändajate ja ELi alaliste 

elanike õiguste toetamiseks. 

 

Haridus, kultuur, 

noored ja sport 

Selle teema sisu on praegu väga killustunud ning sisaldab 

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

teema puhul on teemavaldkonnad valdkonnaülesed ja 

kajastuvad platvormil ka mujal. 

‒ Vahendid ja meetmed Euroopa identiteedi ja 

Euroopa kodakondsuse arengu soodustamiseks, 

kus pannakse suurt rõhku meedia ning Euroopa 

ajakirjanduse ja meediatoodangu rollile Euroopa 

väärtuste ja kultuuri levitamisel. 

‒ Tõhusamat võõrkeeleõpet või kohustuslikke 

kursusi koolides ELi institutsioonide ja Euroopa 

ajaloo kohta peetakse samuti vahenditeks, millega 

edendada euroopalike väärtuste tunnustamist ja 

ühist ELi identiteeti. Kogu platvormil on eri 

teemade all tehtud ühendava, ühise keele 

ettepanekuid. 

‒ Mitmed ideed tõstatavad vajaduse tulevikukindla 

hariduse järele, nõudes digipööret, loodusteaduste, 

tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika 

valdkonna (STEM) oskuste kõrval ka pehmete 

oskuste edendamist või kultuuriüleseid oskusi 

üldiselt.  

‒ Mitmed ettepanekud ELi-sisese liikuvuse 

edendamiseks. 

‒ Selle teema alt leiab peale selle ideid konkreetsete 

meetmete kohta noorsoo ja noorte töötuse 

valdkonnas. 

‒ Vajadus toetada ja kaitsta kultuuri- ja 

loomemajandust õigusraamistiku abil. 
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Tegevuse ülevaade 

Alates mitmekeelse digiplatvormi loomisest 19. aprillil 

kuni 3. novembrini 2021 on platvormil kokku registreeritud 

29 012 postitust (ideed, kommentaarid ja üritused). 

Tegevuse võib jagada järgmiselt.  

‒ Ideid: 9337 

‒ Kommentaare: 16 017 

                                                      

1 Seni on üritusel osalejaid üle 150 000. 

‒ Üritusi: 36581 

Trendijoon (vt joonis 1) näitab kahte suurima postituste 

arvuga perioodi. Esimene tippaeg oli platvormi käivitamisel 

ja teine Euroopa tuleviku konverentsi avamisel Euroopa 

päeval (9. mai). 

1. Platvormipostituste 

ülevaade  

 



   
 

   

 

Joonis 1. Päevas tehtud postituste arvu näitav ajajoon (19.4.2021–3.11.2021) 
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Enne platvormil osalemist palutakse postitajatel esitada 

teavet oma elukohariigi, hariduse, vanuse, soo ja tööalase 

seisundi kohta. Neid andmeid töödeldakse anonüümitud 

kujul. Et seda teavet jagatakse vabatahtlikult, on selle alusel 

allpool esitatud ülevaade piiratud. Näiteks pärineb 25% 

postitustest osalejatelt, kes ei avaldanud oma elukohariiki.  

Nagu on näha joonisel 2, mis sisaldab postituste koguarvu 

riikide kaupa, on platvormil aktiivsed kõik ELi 

liikmesriigid. Peale selle registreeriti 209 postitust 

kolmandatest riikidest väljaspool ELi, võrreldes teise 

vahearuande 32 postitusega. 

 

Joonis 2. Postituste arv riikide lõikes (19.4.2021–

3.11.2021) 

Et anda üksikasjalikum pilt postituste hulgast võrrelduna 

rahvaarvuga, annab allpool esitatud joonis ülevaate igas 

riigis tehtud postituste arvust miljoni elaniku kohta.  

Joonis 3. Postituste arv riikide lõikes miljoni elaniku 

kohta (19.4.2021–3.11.2021) 
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Ürituste ülevaade 

 

Konverentsi edenedes korraldatakse üha rohkem üritusi. 

Need annavad suuremale hulgale inimestele võimaluse 

osaleda selles alt üles suunatud demokraatlikus tegevuses. 

Alates digiplatvormi käivitamisest kuni 3. novembrini 2021 

on platvormil registreeritud kokku 3658 üritust. Kooskõlas 

konverentsi hartaga (kättesaadav siin) peavad üritused 

asetama kodanikud kesksele kohale, olema kaasavad ja 

juurdepääsetavad ning soodustama arutelude 

mitmekesisust. Ürituste korraldajate abistamiseks on 

olemas töövahendid (kättesaadavad siin). Selleks et üritused 

annaksid konverentsi tulemustesse tõhusa panuse, tuleb 

digiplatvormile üles laadida ürituste aruanded, milles 

käsitletakse üksikasjalikult neist tulenevaid järeldusi ja 

konkreetseid ideid (vt suunised). Neid ürituste aruandeid 

koos ürituse kirjelduse ja seotud ideedega võetakse arvesse 

platvormile tehtud postituste üldises analüüsis. 

Konverentsiga seotud üritused korraldatakse erinevates 

formaatides, sõltuvalt ürituse liigist, ulatusest, publiku või 

korraldajate profiilist ning teemast. Selle osa eesmärk on 

anda ülevaade ürituste liikide mitmekesisusest, samas kui 

nende sisulist panust käsitletakse asjaomaste 

platvormiteemade all. 

Üritused toimuvad veebis, füüsilise kohalolekuga või 

hübriidürituse vormis. Neid korraldatakse sageli arutelude 

või seminaridena, näiteks Hispaanias korraldatud 

tulevikuteemaliste dialoogide sari, kuhu kuulus muu hulgas 

kodanike seminar tingimusteta põhisissetuleku teemal (vt 

üritus), või kodanike seminar kestliku linnaga seotud 

tegevuste teemal, mis toimus väikeses Flaami linnas 

(üritus). Mõned üritused korraldatakse klassikalisemas 

vormis, näiteks põhiettekandena, millele järgnevad 

küsimused ja vastused, samal ajal kui teised üritused on 

korraldatud pigem arutelu vormis. Mõned platvormil 

registreeritud üritused on osa pikemaajalistest arutleva 

konsultatsiooni projektidest, nagu projekt Decide Europe, 

kus Tšehhi Vabariigi ja Slovakkia keskkooliõpilased 

matkivad ELi tasandi seadusandlikke arutelusid (vt üritus). 

On ka uuenduslikke vorme, nagu seminar, kus osalejad said 

esitada soovitusi, liikudes läbi rollimängu (vt üritus), Lätis 

korraldatud häkaton, kus osalejad võistlesid omavahel 

meeskondades, et luua uuenduslikke ja kestlikke lahendusi 

(vt üritus) või üritus „Kõnnime ja kõneleme 

kliimamuutustest“ Hispaanias (vt üritus). 

Mis puutub osalemisse, siis mõned üritused on suunatud 

konkreetsete osalejate kategooriate, näiteks naiste 

(vt ürituse näide) või noorte (vt ürituse näide) kaasamisele. 

Teemade osas käsitletakse mõnel üritusel 

konverentsiprotsessi või Euroopa tulevikku laiemalt, 

näiteks Saksamaal toimuval üritusel, kus tutvustatakse 

konverentsi üldiselt (üritus), või Lätis toimuval üritusel, kus 

vestlus eakatega ELiga seotud päevakajalistel teemadel on 

ühendatud digioskuste õppetunniga (üritus). Teised 

keskenduvad konkreetsetele teemadele, nagu demokraatiat 

edendavad linnad (vt üritus) või Kopenhaageni ülikooli 

korraldatud rändeteemaline üritus (üritus). 

Üritusi korraldavad erinevad korraldajad: peale ELi 

kodanike on ürituste korraldamisega panustanud Euroopa 

tulevikku konverentsi ka akadeemilised ringkonnad, 

kodanikuühiskonna organisatsioonid, samuti riiklikud, 

piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused ning ELi 

institutsioonid. Mõned liikmesriigid korraldavad 

riigisiseseid kodanike paneelarutelusid, teised korraldavad 

või toetavad mitmesuguseid muid konsultatsioone. Üritusi 

korraldavad ka Euroopa Komisjoni esindused 

liikmesriikides, Euroopa Parlamendi bürood, Euroopa 

Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee.  

 

 

  

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=et
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/328/Step-by-step_guide_for_event_organisers.080421.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/39008
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/62602
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Kes aruteludes osalevad  

Nende postitajate profiili hindamisel, kes 

esitasid teavet oma elukohariigi kohta, 

sealhulgas kolmandatest riikidest pärit postitajad, võib teha 

järgmised tähelepanekud. 

Üle poole postitajatest on vastanud, et nad on meessoost 

(56,7%), ja 15%, et nad on naissoost. Paraku üle veerandi 

postitajatest (27,8%) oma sugu ei avaldanud ja 0,4% oli 

märkinud "mittebinaarne", seega annavad arvud vaid 

piiratud ülevaate.  

Vanuserühmad on praegu üsna mitmekesiselt esindatud: 

postituste poolest kõige aktiivsem vanuserühm on viimasel 

ajal 55–69aastased (21,2%), neile järgnevad 25–39aastased 

(19,1%).  

Tegevusalade poolest on platvormil endiselt kõige 

aktiivsemad kutsetöötajad (15,4%) ja juhid (11,9%). 

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

õpilaste aktiivsus võrreldes eelmise perioodiga vähenenud 

(9,5%). Füüsilise töö tegijad (6,9%), füüsilisest isikust 

ettevõtjad (9,1%) ja töötud (2,6%) on platvormil olnud seni 

suhteliselt väheaktiivsed.  

Mis puudutab haridustaset, siis on seni väga aktiivsed olnud 

kõrgema haridustasemega inimesed (47%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Osalejate vanus, sugu, haridus ja tegevusala 

(19.4.2021–3.11.2021) 
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unemployed
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34%
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7%

47%

Education of participants

no answer

still studying

no full time education

under 15

under 20 - basic or upper
secondary education
20 plus - tertiary education

Märgitakse, et siin esitatud sotsiaaldemograafilised 

andmed annavad vaid piiratud ülevaate, sest ka 

organisatsioonid võivad luua platvormil profiili, et anda 

oma panus kas ideede või ürituste vormis. Samuti ei pea 

üritustel osalejad tingimata olema platvormil 

registreerunud ja võivad seepärast statistikast välja 

jääda.  
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Teemad, mille kohta on 

tehtud enim postitusi  

Alates konverentsi alguskuudest on kõige rohkem postitusi 

(ideed, kommentaarid ja üritused) tehtud Euroopa 

demokraatia teemal (5104), millele järgneb kliimamuutuste 

ja keskkonna teema (4854). Kolmandal kohal on muude 

ideede alla tehtud postitused, sellele järgneb „Tugevam 

majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad“ (populaarsuselt 

neljas) ning „Väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja 

turvalisus“ (populaarsuselt viies), mis edestas teemat „EL 

maailmas“ (vt joonis 5). Nagu eespool märgitud, jagati 

muude ideede alla tehtud postitused analüüsi käigus teiste 

teemade vahel laiali.  

Mõni teema on saanud rohkem kommentaare, ideid ja 

üritusi kui teised – näiteks on kõige rohkem ideid (1717) ja 

üritusi (681) postitatud kliimamuutuste ja keskkonna teema 

alla, samas kui Euroopa demokraatia teema on kogunud 

3122 kommentaari.  

 

  

Joonis 5. Platvormipostitused teemade kaupa (19.4.2021–3.11.2021) 
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Hiljutine areng 

 

8. septembrist 2021 kuni 3. novembrini 2021 tehti 

platvormil kokku 4454 postitust, sealhulgas:  

 1176 ideed,  

 1887 kommentaari,  

 1391 üritust.  

Viimase perioodi nädala keskmine oli septembri teisel 

nädalal (13.–19. september) 70 postitust ning septembri 

lõpus ja oktoobri alguses 77 postitust päevas. Üldiselt olid 

nädala keskmised näitajad kõrgemad oktoobris, saavutades 

18.–24. oktoobri nädalal suurima postituste arvu päevas 

(90). Postituste analüüs riikide lõikes näitab, et postituste 

hulga poolest (848) on tipus Saksamaa, samas kui 

Prantsusmaa (425) ja Belgia (365) on olnud platvormil 

eelmise perioodiga võrreldes vähem aktiivsed, vastavalt 

kolmandal ja viiendal kohal. Samal ajal on suurenenud 

Ungari ja Itaalia postitused, vastavalt 512 ja 396 postitust. 

Need arvud on kooskõlas rahvaarvuga võrreldud postituste 

arvuga: Ungaris oli möödunud perioodil suurim aktiivsus – 

52 postitust miljoni elaniku kohta. Peale selle täheldati 

Sloveeniast, Belgiast ja Leedust pärinevat suurt postituste 

arvu miljoni elaniku kohta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 7. Postituste arv riikide lõikes miljoni elaniku kohta 

(8.9.2021–3.11.2021) 

 

Joonis 6. Postituste arv riikide lõikes (08.9.2021–3.11.2021) 
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Populaarsed teemad 

8. septembrist kuni 

3. novembrini 2021 

Kajastades kogu perioodi suundumusi, on aktuaalsemate 

teemade hulgas esikohal „Euroopa demokraatia“ 

(1083 postitust) ning „Kliimamuutused ja keskkond“ 

(1065 postitust).  

Teema „Haridus, kultuur, noored ja sport“, mis erineb kogu 

perioodi suundumusest, on viimasel perioodil 

788 postitusega polaarsuselt kolmas teema ning neljandal 

kohal on „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja 

töökohad“, mis on saanud viimasel perioodil 761 postitust.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

platvormi loomisest sisestatud kokku 4956 kommentaari, 

ideed ja üritust (1758 ideed, 2487 kommentaari ja 

711 üritust). Mitmetes postitustes väljendavad osalejad 

sageli muret globaalse soojenemise ja selle tagajärgede 

pärast, kutsudes valitsusi üles võtma viivitamata 

konkreetseid meetmeid. Selle teemaga seotud ideed on 

mitmekesised ja neid võib jagada järgmisteks 

teemavaldkondadeks. 

 Saaste 

 Roheline kokkulepe 

 Energeetika 

 Subsideerimine, maksustamine 

 Tarbimine 

 Transport 

 Põllumajandus 

 Elurikkuse edendamine 

 Hoiakute ja käitumisviiside muutmine 

 Maastikud ja ehitus  

 

 

 

2. Kliimamuutused ja 
keskkond 
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Üritused  

Konverentsi algusest alates on kogu Euroopas korraldatud 

691 üritust, mille raames on toimunud arutelud 

kliimamuutuste ja keskkonna teemal. Kõige sagedamini 

arutati nendel üritustel Euroopa rohelist kokkulepet ‒ kava 

muuta Euroopa 2050. aastaks maailma esimeseks 

kliimaneutraalseks plokiks ‒ koos kõikide eri sektoritele 

avalduvate mõjudega. Muud sageli arutatavad küsimused 

hõlmavad kestliku linnaga seotud tegevusi, ringmajandust 

ja kliimamuutuste tagajärgi, millele järgnevad kestlik 

põllumajandus, heitkoguste vähendamine, energiasüsteemi 

ümberkujundamine, taasmetsastamine ja pehme liikuvus. 

Kuigi jäätmekäitlus, elurikkus, kestlikkusega seotud 

haridus, toidu päästmine ja muud küsimused on arutelude 

keskmes harvem, on need siiski kogu pildi olulised 

elemendid. 

Osalusürituse näiteks on Kreeka kodanike foorum 

keskkonnakriisi arutamiseks (vt üritus). Samuti avaldati 

platvormil mitmeid ideid kestliku linnaga seotud 

tegevustele pühendatud kodanike seminari raames (vt 

üritus).  

Oli ka mõni kriitilise hoiakuga üritus, kus kliimapoliitika 

seoti sotsiaalse õiglusega ja pöörati tähelepanu kõige 

haavatavamatele rühmadele (vt ürituse näide). 

Saaste  

Postitajad peavad saastet üheks maailma suurimaks 

keskkonnasurvestajaks. Arutletakse rohepöörde teemal ja 

pakutakse mitmeid lahendusi saaste vähendamiseks 

(vt üritus). Näiteks pakutakse platvormi ühe kõige enam 

toetust leidnud ideena välja, et ELis tuleks hakata kasutama 

jõulist ja kaasavat juhtimisstiili, kus kõigil tasanditel on 

kohanemispõhimõtete kujundamisse ja täitmisesse kaasatud 

nii töötajad kui ka ametiühingud. Tuuakse välja, et ELi 

kliimamuutuste vastu võitlemise strateegia peaks hõlmama 

konkreetseid poliitikameetmeid, et säilitada töökohti ning 

kaitsta töötajate tervist ja ohutust, samuti peaks see 

hõlmama aktiivset tööturupoliitikat ning ümberõpet ja 

koolitusi, et vältida töökohtade kaotust (vt idee). 

Arutlusel on mitmed saastevaldkonnad ja järgmised 

alateemad: heide, veereostus, plastisaaste ja valgusreostus.  

Heite puhul on üks enim arutatud küsimusi heitkoguste 

maksustamine, mille täpsem eesmärk on panna ettevõtjaid 

oma kasvuhoonegaaside heidet vähendama, valides 

odavamad taastuvad energiaallikad, mille tulemusel teeksid 

ka tarbijad kestlikumaid valikuid (vt idee näide).  

Üks osaleja väljendas muret krüptovääringu kaevandamise 

pärast, mille puhul seadmed põhjustavad tohutut 

elektritarbimist. See osaleja on arvamusel, et mida enam 

muutub krüptovääringu kaevandamine globaalseks 

probleemiks, seda rohkem piiranguid ja eeskirju on vaja 

(vt idee).  

Veereostuse alateema puhul pööratakse suurt tähelepanu 

vajadusele tagada tulevikus ohutud joogiveevarud ja puhtad 

ökosüsteemid. Peale selle on tehtud konkreetseid 

ettepanekuid ookeani- ja jõevee reostuse tõkestamiseks 

(vt ürituse näide), näiteks idee neutraliseerida ookeanide 

hapestumine konkreetsete bakterite abil (vt idee). 

Plastmaterjalide põhjustatud saastet käsitlevad postitused 

moodustavad märkimisväärse osa kõigist postitustest, mis 

peegeldab üldsuse kasvavat muret ülemääraste 

plastijäätmete pärast. Koos üleskutsega jõustada 

ühekordselt kasutatavate plasttoodete keeld ja seda 

laiendada (vt ürituse näide) teevad osalejad ettepaneku 

piirata pakendis kasutatavat plasti nende plastitüüpidega, 

mida saab koos ringlusse võtta, ilma et oleks vaja 

komponente eraldada (vt idee näide). Peale selle 

soovitatakse ühe ideena luua rajatised jõgedest ja 

ookeanidest eemaldatud plasti ringlussevõtuks (vt idee). 

Mõne platvormile postitatud idee eesmärk on vähendada 

valgusreostust (vt idee näide). 

 

Roheline kokkulepe 

Osalejad väljendavad sageli muret kliimamuutuste ja nende 

tagajärgede pärast, kutsudes valitsusi ja ELi üles võtma 

viivitamata meetmeid ja kehtestama tugevamat Euroopa 

keskkonnapoliitikat, et võidelda kliimamuutuste vastu 

(vt idee näide). Sellega seoses käsitletakse mitmes 

postituses ELi strateegiat „Roheline kokkulepe“, mille 

eesmärk on suunata Euroopa kliimaneutraalsele, õiglasele 

ja jõukale ühiskonnale ülemineku teele, nõudes näiteks 

sotsiaalselt kaasavamat lähenemisviisi ja tasakaalustatud 

strateegiat, mille majanduslikku, sotsiaalset ja 

keskkonnamõõdet tuleb hinnata ja rakendada ühiselt ja 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68777
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/47026
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120055
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/15313
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/668
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625
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strateegiliselt, viidates energiahindade tõusule kogu 

Euroopas (vt idee). Teistes postitustes arutletakse selle üle, 

kuidas kiirendada rohelise kokkuleppe rakendamist 

kohalikul ja piirkondlikul tasandil (vt idee näide).  

Üldisemal tasandil tehakse ettepanek luua tulemustabel, et 

jälgida meetmete mõju ja esitada tõendeid edusammude 

kohta rohelise kokkuleppe rakendamisel piirkondlikul 

tasandil (vt idee).  

 

Energeetika 

Platvormipostitajad soovitavad edendada nii väikese- kui ka 

suuremahulist taastuvenergia kasutamist, samuti piirata 

tuumaenergia kasutamist või teise võimalusena arendada 

ohutut tuumaenergiat ja kasutada seda riikides ja 

piirkondades, kus taastuvaid energiaallikaid ei ole võimalik 

kasutada (vt idee näide).  

Alates platvormi loomisest on teine kõige enam toetust 

leidnud idee kliimamuutuste teema all üleskutse kaotada 

kõik fossiilkütuste toetused (vt idee näide). 

Samal ajal kutsutakse üles uurima alternatiivseid 

energiaallikaid (vt ürituse näide), nagu termotuumasüntees, 

geotermiline energia või vesinik, mis aitaksid 

märkimisväärselt kaasa energiaallikate mitmekesisusele 

(vt idee näide). Siiski rõhutavad postitajad, et isegi 

alternatiivsed energiaallikad (nt tuuleenergia) peavad saama 

kohaliku elanikkonna heakskiidu ning et tagada tuleb nende 

positiivne mõju elurikkusele, inimestele ja maastikele 

(vt idee näide). 

Energiatõhusa ja keskkonnahoidliku kütmise alateema 

näited hõlmavad ideid, mis toetavad mitmekütuseliste 

ahjude kasutamist (vt idee) või sellise kaugküttevõrgu 

kasutamist, milles kasutatakse kasutamata soojusallikaid, 

näiteks geotermilist energiat (vt idee).  

 

 

 

Subsideerimine, 

maksustamine 

Selles teemavaldkonnas kutsuvad postitajad 

üles kaotama keskkonnakahjulikud toetused, 

näiteks kahjulikud kalandustoetused (vt idee) või 

fossiilkütuste toetused (vt idee). Samuti soovitatakse 

suurendada toetusi elurikkuse ja kliimamuutustega seotud 

projektidele, mis tooks kaasa pikaajalise positiivse 

väljavaate. 

Postitajad pakkunud välja ka kestlikkusmaksu kehtestamise 

(vt idee näide), mis muudaks mittekestlikud tooted 

kallimaks ja seega nii tarbijatele kui ka tootjatele vähem 

huvipakkuvaks. Peale selle annaks see ELile lisatulu või nn 

kliimatulu kestlikkusmeetmetesse investeerimiseks, näiteks 

elektriautode ostmiseks ja päikesepaneelide paigaldamiseks 

kodudesse (vt idee). 

 

Tarbimine 

Tarbimise teemavaldkonnas kutsutakse 

üldiselt üles muutma praegust kaupade ja teenuste 

massitarbimise süsteemi (vt idee näide). Mõned postitajad 

lähevad veelgi kaugemale ja teevad ettepaneku kehtestada 

tarbimise ja tootmise maksimumkvoodid (vt idee näide).  

Toidujäätmete teema puhul rõhutab üks osaleja, et 40% 

kogu maailmas toodetud toidust ei jõua kunagi meie 

toidulauale ja see põhjustab 10% kogu maailma 

kasvuhoonegaaside heitest, ning teeb ettepaneku võtta 

meetmeid toidu raiskamise peatamiseks näiteks 

toiduannetuste toetamise näol (vt idee). 

Paljud platvormipostitajad osutavad märkimisväärsele 

tekkinud jäätmete hulgale ning pakuvad välja mitmeid 

meetmeid sellise hulga vältimiseks ja vähendamiseks: 

näiteks ringlussevõtt (vt idee näide), üleminek pakendi 

mõistes täielikult või peaaegu jäätmevabadele toodetele, et 

vähendada negatiivset keskkonnamõju (vt idee näide). Üks 

osaleja osutab vajadusele saada rohkem teavet 

ringlussevõtu kohta, et julgustada inimesi seda 

praktiseerima juba alates varasest elueast (vt idee). Teine 

ettepanek on võtta kasutusele Euroopa integreeritud 

süsteem pudelite tagastamiseks, mis põhineb Saksamaa 

mudelil (vt idee). Ringlussevõtu teema asjakohasus 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/119035
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/4885
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/114776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/115370


 

© Kantar Public 2021 23 

kajastub ka korraldatud üritustes, näiteks võib tuua eakaid 

hõlmava ürituse, mille raames arutleti eri ringlussevõtu 

meetodite üle (vt üritus). 

Tarbimise keskkonnamõju alateema raames on tõstatatud 

küsimus selle kohta, kas imporditud kaup vastab ELi 

standarditele. Näiteks soovitab üks postitaja keelata 

Brasiiliast imporditud veiseliha, mille jälgitavus ei ole 

samal tasemel kui ELi veiseliha oma (vt idee). 

Teine hulk ideid toetab täiustatud tootemärgistussüsteemi 

(vt idee näide), mis sisaldaks üksikasjalikku teavet tootmise 

keskkonnamõju kohta või toodete mikroplastisisalduse 

kohta, millel on pikaajaline negatiivne mõju tarbijate 

tervisele (vt idee näide). 

Kolmas osa ideid on koondunud kiirmoetööstuse ja 

tekstiilitööstuse ümber, et muuta need 

keskkonnahoidlikumaks. Postitajad juhivad tähelepanu 

rõivatootmise väga suurele ressursimahukusele ja sellele, et 

rõivad on sageli ringlussevõtuks sobimatud (vt idee näide). 

Peale selle rõhutavad osalejad vajadust edendada 

massiturismi asemel rohelist ja kestlikku turismi, sest 

massiturismil on loodus- ja kultuuriressurssidele 

märkimisväärne mõju (vt ürituse näide). 

Viimase selle teemavaldkonna all esitatud kommentaaride 

ja ideede kogumi puhul väljendatakse muret uute 

elektroonikaseadmete tekitatud jäätmete pärast ning 

nõutakse muu hulgas neile pikema kohustusliku garantiiaja 

kehtestamist ja parandatavuse tagamist (vt idee näide). 

Peale selle on tehtud ettepanek töötada välja 

katseprogramm, mis asendaks ELi rohepöörde eesmärgi 

raames 35 miljoni ELi perekonna elektroonikaseadmed 

A+++ energiaklassi seadmetega (vt idee). Mõned osalejad 

soovivad ka piirata energiatarbimist – eriti kuna 

elektrienergiat toodetakse peamiselt fossiilkütustest –, 

kehtestades igakuise elektritarbimiskvoodi, mille ületatud 

kogus maksustatakse (vt idee näide).  

Transport 

Suur hulk transporditeema alla postitatud ideid keskendub 

transpordi ja saaste vahelisele seosele. Osa allpool loetletud 

ettepanekutest käsitleb transpordisüsteemide muutmist, et 

saastet vähendada. 

Platvormil esitatud ideedes, mis käsitlevad 

transpordisüsteemi muutmist, kutsutakse eelkõige üles 

keelustama ELis lühilennud, et vähendada saastet (vt idee 

näide). Postitajad toovad välja, et tänu pandeemiale on 

lennundustööstuse osakaal juba vähenenud. 

Üldiselt leiab laialdast toetust lähilendude 

keskkonnahoidlikuma alternatiivina Euroopa 

ühistranspordisüsteemide täiustamise idee (vt idee näide). 

Täpsemalt arutatakse laialdaselt Euroopa ühise 

raudteevõrgu küsimust (vt idee näide). Üks postitaja pakub 

välja idee võtta kasutusele otsingumootor Euro 

Trainscanner, mis muudaks rongireisid atraktiivsemaks 

(vt idee), teine soovitab võtta kasutusele ühise ELi pileti, 

mille puhul oleks linnatransport tasuta (vt idee). On 

korduvaid ettepanekuid kiirrongivõrkude laiendamiseks 

(vt idee näide).  

Muud ideed puudutavad ühise jalgrattavõrgu rajamist, 

näiteks jalgrattateede laiendamise või üleeuroopalise 

jalgrattateevõrgu loomise kaudu (vt idee näide). 

Veel üks ideekogum keskendub innovatsioonile ja 

elektrisõidukite, näiteks elektriautode ja -jalgrataste 

arendamisele ning nende integreerimisele praegusesse 

keskkonda, näiteks laadimisjaamade võrgustiku tagamise 

abil (vt idee näide). Üks osaleja väidab siiski, et 

elektrisõidukitel on kahjulikud keskkonna- ja 

humanitaarkulud ning soovitab hoopis sõiduki massi ja 

kiirust piirata, et vähendada CO2 heidet (vt idee).  

Transpordi CO2 heite vähendamise ja 

keskkonnahoidlikuma transpordi küsimuses tõstavad 

osalejad esile ka piiriüleste projektide tähtsust laevanduse ja 

raudteetranspordi edendamisel (vt idee näide). Tehtud on ka 

üleskutse töötada välja programme teadus- ja 

arendustegevuse ning innovatsiooni toetamiseks, et toota nii 

ühis- kui ka era-, nii individuaalseid kui ka kollektiivseid 

transpordivahendeid, mis ei oleks saastavad ja oleks 100% 

energiasõltumatud (vt idee näide). 

 

Põllumajandus 

Põllumajanduse valdkonnas toetavad postitajad üsna sageli 

ökoloogilise põllumajanduse ja väiksemate 

põllumajandustootjate kontseptsiooni (vt idee näide), 

kutsudes üles keelustama pestitsiidide kasutamist ja 

intensiivset põllumajandust (vt idee näide). Mõned 

postitajad lähevad isegi kaugemale ja teevad ettepaneku 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/34849
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
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laiendada seda keeldu pestitsiidide erakasutusele (vt idee 

näide). 

Üks sama alateemaga seonduv idee käsitleb vajadust leida 

sobiv viis multšimises, kasvuhoonetes ja 

tunnelkasvuhoonetes kasutatava plastkile kõrvaldamiseks 

(vt idee). Peale selle pooldab üks osaleja üleminekut 

intensiivpõllumajanduselt agroökoloogiale (vt idee). Üks 

osaleja teeb ettepaneku, et vertikaalpõllunduse ettevõtted 

vähendaksid drastiliselt veetarbimist põllumajanduses 

(vt idee). 

On ideid, mille kohaselt peaks EL tegema rohkem 

taimetoitluse propageerimiseks, et kaitsta kliimat ja 

säilitada keskkonda. Osa postitajaid viitab ka sellise 

tegevuse eetilistele kaalutlustele (vt idee näide). Seda 

küsimust käsitletakse ka tervise teema all.  

Postitajad on eriti tõstnud esile ka vajadust tagada kohaliku 

põllumajanduse edendamise kaudu toidualane sõltumatus ja 

toiduga kindlustatus. Kohalikku põllumajandust saaks 

edendada näiteks järgmisel viisil: luua linnade ümber 

toiduvõrgustikke, nõuda viljapuude istutamist 

linnapiirkondadesse, toetada maa soetamist tootjate ja 

põllumajandustootjate poolt, seades sellisele maale 

hinnapiiri, nõuda, et osa üldkasutatavate hoonete 

katusepinnast kasutataks linnapõllunduseks, ning piirata 

survet põllumajandusmaa elamumaana 

kasutuselevõtmiseks (vt idee). 

Põllumajanduse valdkonnas tõstatatakse küsimus, kuidas 

põllumajandus peaks toime tulema kliima kõikumistega. 

Ühe idee raames selgitatakse, et multifunktsionaalsed ja 

mitmekülgsed agrometsandussüsteemid võivad suurendada 

huumuse teket ning vee ja CO2 sidumise võimet, 

suurendades seeläbi oluliselt põllumajanduse stabiilsust ja 

tootlikkust (vt idee).  

Lõpetuseks arutletakse põllumajandustootjate sissetuleku 

üle, kusjuures mõned postitajad nõuavad, et 

põllumajandustootjad peavad toetuste asemel saama 

tagatud sissetuleku õiglaste hindade kaudu (vt idee näide).  

 

 

 

Elurikkuse edendamine 

Elurikkuse edendamise teema raames soovitatakse istutada 

puid kõikidesse nn unustatud kohtadesse, näiteks 

kiirteedele, mitmetasandilistele ristmikele jms, et koguda 

CO2, suurendada koguaurumist, edendada elurikkust ja 

reguleerida veevoolu (vt idee). Peale selle tehakse ettepanek 

luua Euroopa liikuv mereuuringute jaam, et saada olulisi 

teadmisi mere elurikkuse kohta (vt idee).  

Üks ideede alateema käsitleb raadamist, millega seoses 

kutsutakse üles investeerima Euroopa taasmetsastamisse 

(vt idee näide) või maailma taasmetsastamisse, et päästa 

planeedi kopsud – Amazonase vihmametsad, ja muud 

vihmametsad maailmas, et peale ülemaailmse CO2 heite 

vähendamise ning taime- ja loomaliikide kaitsmise 

vähendada ka rändesurvet Euroopale (vt idee näide). 

 

Hoiakute ja 

käitumisviiside 

muutmine  

Rõhku on pandud ka iga põlvkonna eurooplaste harimisele 

ja teadlikkuse suurendamisele (vt üritus). Kuigi enamik 

ideid käsitleb noorte haridust (vt idee näide), isegi väga 

varasest east alates aiandusõppe abil (vt idee), kutsutakse 

üles kaasama ka eakamaid eurooplasi kliimamuutustega 

seotud algatustesse, eelkõige arvestades Euroopa 

elanikkonna vananemist (vt idee näide). Peale selle rõhutab 

osa postitajaid, et Euroopa institutsioonid peaksid 

edendama keskkonnateadlikku teabevahetust. Näiteks 

tehakse ettepanek töötada välja teabevahetuspaketid teemal 

„Kuidas olla keskkonnateadlik eurooplane“ ja tugevdada 

keskkonnaharidust, et luua keskkonnateadlikke kogukondi 

(vt idee). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78179
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
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Maastikud ja ehitus 

Teine teema käsitleb maastikke ja ehitust 

ning selle alateema koondab mitmeid ideid ja 

üritusi, mis käsitlevad algatust „Uus Euroopa 

Bauhaus“ (vt üritus) ning mille eesmärk on ühendada 

uuenduslik esteetiline disain konkreetsete meetmetega 

kliimamuutuste vastu võitlemiseks ning muuta meie 

tulevased eluruumid kestlikumaks, taskukohasemaks ja 

kättesaadavamaks. Ühe idee puhul nõutakse ka 

keskkonnahoidliku ja säästva ehituse teemalisi teadlikkuse 

suurendamise kampaaniaid, kasutades vähese CO2 heitega 

ehitusmaterjale (vt idee).  

Samuti keskendutakse Rootsis korraldatud dialoogis 

maapiirkondade kestliku elamuehituse arendamisele ja 

edendamisele, et muuta maapiirkondades elamine 

atraktiivsemaks (vt üritus). 

Üks ettepanek hõlmab Euroopa maapinna korrastamise 

usaldusfondi loomist, et looduslikult taastada mahajäetud 

maad ja hooned ning edendada sellega elurikkust ja 

linnaelanike tingimusi (vt idee).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
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 Joonis 9. Teema „Kliimamuutused ja keskkond“ mõttekaart 

 

Elurikkuse 
edendamine

Raadamise vastu võitlemine

Taasmetsastamise intensiivistamine, 

sealhulgas linnapiirkondades

Elurikkuse edendamine konkreetsete 

meetmetega (nt haljaskatused)

Kliimamuutused

ja 

keskkond

Rohepöörde hõlbustamine 

konkreetsete poliitikameetmete abil

Heitkoguste maksustamine

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi laiendamine

Veevarude tagamine tulevikus, ookeanide 

hapestumise neutraliseerimine

Valgusreostuse vähendamine

Pestitsiidide keelustamine ja ökoloogilisema 

põllumajanduse edendamine

Taimetoitluse propageerimine

Kohaliku põllumajanduse edendamine toiduga 

kindlustatuse tagamiseks

Kestlikumate põllumajandusvormide uurimine: 

vertikaalne põllumajandus, agroökoloogia, 

agrometsandus ...

Õiglaste hindade kehtestamine ja sissetuleku tagamine 

põllumajandustootjatele

Subsideerimine,
maksustamine

Keskkonnavaenulike toetuste kaotamine

Elurikkuse ja kliimamuutustega seotud 

projektide toetamine

Hoiakute ja
käitumisviiside
muutmine

Kõigi põlvkondade teadlikkuse suurendamine

Investeerimine keskkonnaalasesse

haridusse ja teabevahetusse

Kõigi jäätmeliikide, sh toidujäätmete ja reovee vähendamine

Keskkonnamõju kajastavate tootemärgiste kasutuselevõtt

Kestliku moe ja keskkonnahoidliku tekstiilitööstuse soodustamine

Rohelise ja keskkonnahoidliku turismi edendamine

Pikema kohustusliku garantii kehtestamine uutele seadmetele

Ringmajanduse soodustamine

Massitarbimise käsitlemine

Lühilendude keelustamine

Ühistranspordi ja

selle taristu parandamine ja laiendamine

Investeerimine

keskkonnahoidliku transpordiga seotud teadus- ja 

arendustegevusse

Taastumatutest energiaallikatest

loobumine või nende piiramine

Alternatiivsete energiaallikate

edendamine ja uurimine

Kestlikkus 

põllumajanduses

Saaste

Tarbimine

Transport

Energeetika

Mittekestlike toodete maksustamine

Kiirrongivõrkude laiendamine

Elektriautode keskkonnaalase kasu ja 

puuduste üle arutamine 

Maastikud ja 

ehitus 

Ringlussevõtu kohta lisateabe andmine

„Uue Euroopa 

Bauhausi“ 

edendamine

Euroopa maapinna 

korrastamise usaldusfondi 

loomine, et anda 

mahajäetud maadele ja 

hoonetele uus väärtus

Vähese CO2 heitega 

ehitusmaterjalide 

kasutamine 

Energiatõhusatesse ja 

keskkonnasõbralikesse 

küttesüsteemidesse 

investeerimine

Uurimine, kuidas muuta põllumajandust nii, et 

see tuleks toime kliimamuutuste mõjuga

Energiatõhusate elektroonikaseadmete edendamine

Transpordivahendite CO2 heite vähendamine 

kiiruspiirangute karmistamise teel

Plastireostuse vastu võitlemine, ühekordselt 

kasutatavate plasttoodete keelu pikendamine

Roheline 
kokkulepe

Rohelise kokkuleppe laiendamine sotsiaalselt kaasaval viisil

Kohaliku ja piirkondliku rakendustasandi soodustamine

Meetmete mõju ja rakendamise jälgimine

Kliimamuutuste vastu võitlemiseks tugevama Euroopa 

keskkonnapoliitika kehtestamine
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Tervise teema all käsitlevad postitajad mitmesuguseid eri 

teemavaldkondi. Soovitakse suuremat ühtlustamist ja 

integratsiooni Euroopa tasandil, mida on mõjutanud ka 

COVID-19 kriis ja selle tagajärjed. Muud ideed hõlmavad 

väga erinevaid teemasid, alates üleskutsetest investeerida 

rohkem terviseuuringutesse, keskendudes eelkõige 

vananevale elanikkonnale, ning nõuavad mitmeid 

ennetavaid meetmeid, sealhulgas tervislike eluviiside 

edendamist ja selliste teguritega tegelemist, mis 

teadaolevalt põhjustavad terviseprobleeme, nagu õhusaaste. 

Teema kohta on tehtud 1413 postitust: 583 ideed, 

722 kommentaari ja 115 üritust. Selle teema all uuritakse 

peamiselt järgmisi küsimusi.  

 Kõigi juurdepääs tervishoiuteenustele  

 ELi tervishoiusüsteemide integreerimine 

 Tervislikud eluviisid  

 Pigem ennetamine kui ravimine 

 Tervishoiualased teadusuuringud 

 Meditsiini käsitlevad lähenemisviisid 

 Tervena vananemine  

 Tervis digiajastul 

 Reageerimine COVID-19-le  

 Seksuaal- ja reproduktiivtervis  

 

Üritused  
Konverentsi algusest alates on ELi liikmesriikides 

korraldatud 115 terviseteemalist üritust, mis muudab 

selle üheks teemadest, millega on seotud kõige vähem 

üritusi. Mõned üritused on suunatud konkreetsetele 

tehnilistele teemadele spetsialiseerunud publikule, samas 

kui teised on olnud kättesaadavad laiemale üldsusele.  

3.  Tervis 
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Mõned üritused, kus käsitleti tervishoiu tulevikku 

Euroopas üldiselt, korraldati mitte ainult 

meditsiiniringkondadele (vt ürituse näide), vaid ka 

osalusseminaride vormis, kus osalesid laiema üldsuse 

esindajad (vt ürituse näide). 

Üks sageli käsitletud teema on Euroopa terviseliidu 

loomine, mis rõhutab vajadust tõhusama koostöö järele 

liikmesriikide ja institutsioonide vahel ELi tasandil. 

Näiteks arutati Poolas toimunud spetsialistide ja üldsuse 

vahelise arutelu käigus integratsiooni eeliseid, nagu 

lahenduse leidmine tervishoiutöötajate ebaühtlasele 

jaotumisele (vt üritus). 

Paljudel juhtudel olid tervishoiu tulevikku käsitlevad 

arutelud seotud vajadusega arutada süsteemi uuesti 

seoses praeguse pandeemiaga. Üritused põhinesid sageli 

COVID-19-le reageerimisel ning vajadusel analüüsida 

kohalikke ja Euroopa vaktsineerimisstrateegiaid 

(vt ürituse näide). Sellega seoses on mõnel üritusel 

konkreetsemalt käsitletud pandeemia põhjustatud 

asjaoludega kohanemist (vt ürituse näide). Sellised 

asjaolud on omakorda nõudnud edasist arutelu selle üle, 

millist mõju võib digipööre avaldada tervishoiu 

tulevikule ELis (vt ürituse näide).  

Muud uuritud teemad hõlmavad vähktõvevastast 

võitlust, Euroopa vähktõvevastase võitluse kava 

arutamist (vt üritus).  

 

Kõigi juurdepääs 

tervishoiuteenustele  

Korduvaks teemaks on üleskutse tagada võrdne juurdepääs 

taskukohastele ja kvaliteetsetele tervishoiuteenustele. 

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse kohta esitatud ideede 

raames pooldatakse Euroopa ravikindlustussüsteemi 

loomist (vt idee ja idee näide). Samuti on esitatud idee 

tervishoiutööstus taasriigistada, et muuta tervishoid kõigile 

taskukohaseks (vt idee) ning kaotada ELis tervishoiu 

paralleelsüsteem (avalik ja erasektor) (vt idee). Teistmoodi 

ideena on tervishoiu kõigi jaoks praktilise kättesaadavuse 

suurendamiseks pakutud välja mobiilse tervishoiusüsteemi 

laiendamist tervisebusside kasutuselevõtmise näol, mis 

hõlbustaks kiiret ja mugavat juurdepääsu 

meditsiinisüsteemidele (vt idee). Veel üks idee tõstatab ka 

küsimuse ravimite hinna ülempiiri kehtestamise kohta, et 

muuta need kõigile taskukohaseks (vt idee). 

 

ELi 

tervishoiusüsteemide  

integreerimine 

Platvormil osalejad soovivad tõhustatud koostööd 

liikmesriikide vahel, et tugevdada mitmel moel Euroopa 

tervishoiusüsteeme (vt üritus). Ideedena pakutakse välja 

teadmiste ja suutlikkuse koondamist, näiteks võimaldades 

intensiivraviarstidel ELis vabalt liikuda ja kriitilises seisus 

haigete eest hoolitseda (vt idee), haiglaeelse erakorralise 

meditsiiniabi ühtlustamist (vt idee näide), hooldustöötaja 

kvalifikatsiooni tunnustamist kõikjal ELis, Euroopa 

harvikhaiguste haigla asutamist (vt idee) ning siirdamist 

käsitlevate õigusaktide tõhustamist nii, et oleks võimalik 

rajada ühtne siirdamise koordineerimise süsteem (vt idee). 

Samuti on üks postitaja teinud ettepaneku registreerida 

haigused kõikjal ELis, et luua andmebaas ravimeetodite ja 

hinnangutega, mis võimaldab luua kogu ELi hõlmava 

haiguste ravisüsteemi (vt idee). 

Sellega seoses rõhutatakse aruteludes vajadust suurendada 

ELi pädevust rahvatervise küsimustes (vt idee näide ja 

üritus), kusjuures paljud on teinud ettepaneku vaadata läbi 

Lissaboni leping (vt idee näide). Sellised ettepanekud on 

kõige sagedamini esitatud seoses liikmesriikide 

toimetulekuga COVID-19 pandeemias ning sellega seotud 

meditsiiniseadmete nappuse, vaktsiinide väljatöötamisega 

seotud probleemide ja vaktsiinide ühisostudega. Sellega 

seoses rõhutavad postitajad vajadust suurendada ravimite ja 

meditsiiniseadmete tootmisvõimsust ELis või paigutada see 

seal ümber (vt idee näide). 

 

Tervislikud eluviisid 

Mitme idee puhul rõhutatakse tervisliku toitumise tähtsust 

ning paljud inimesed on teinud ettepaneku, et EL peaks 

edendama taimetoitlust (vt idee), sest see on tervisele ja 

keskkonnale kasulik. Sellega seoses on üheks ideeks 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/22573
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/43396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/279
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/15281
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/49501
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/20989
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/5347
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133884
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133919
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/43396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
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suurendada lihale kehtestatavaid makse ja samal ajal 

vähendada tervislike toitude käibemaksu (vt idee). Teise 

ideega soovitakse võidelda põletikuliste haiguste vastu, mis 

on seotud kehva toitumise ja rasvumisega (vt idee). Üks 

idee tõstatab toidu kvaliteedi tõhusama kontrollimise 

küsimuse (vt idee). Mõnes postituses kutsutakse üles 

uurima emulgaatorite mõju (vt idee), keelustama kunstlikud 

transrasvad (vt idee) ning reguleerima toitumist ja tervist 

mõjutavaid põllumajandustehnoloogiaid, näiteks 

antibiootikumide kasutamist intensiivses põllumajanduses 

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

keskkonna teema raames. 

Platvormil tehakse ka ettepanek toetada terviseteadlikkuse 

(vt idee) ja tervisega seotud tavade edendamist juba varasest 

east, mis on tervisliku eluviisi üks võtmetegur (vt idee). 

Näiteks osutavad mitmed inimesed vajadusele tõkestada 

tubakatarbimist Euroopa tasandil, tõstes hinda ja 

vähendades müügipunkte nii, et nendeks võivad olla vaid 

apteegid (vt idee näide), samas kui teised pooldavad 

püsivamat uimastivastast võitlust ELi tasandil (vt idee).  

 

Pigem ennetamine kui 

ravimine 

Mitmed inimeste esitatud ideed puudutavad teadlikkuse 

suurendamist vaimsest tervisest ja selle tagajärgedest, nagu 

läbipõlemine, stress, depressioon ja ärevus, ning nendes 

nõutakse Euroopa tegevuskava koostamist selle probleemi 

lahendamiseks (vt idee), arvestades eeskätt COVID-19 

mõju (vt idee). Peale selle rõhutab üks postitaja, kuidas 

kognitiivne neuroloogia ja käitumine võivad ära hoida 

neuroloogilistele häiretele ja patoloogiatele tüüpiliste 

teatavate haiguste komorbiidsuse süvenemist (vt idee).  

Pakilise küsimusena on tõstatatud ka õhusaaste mõju 

inimeste tervisele (vt idee), samuti vajadus võidelda 

mürasaaste vastu, kehtestades ranged autorehvide 

mürataseme künnised (vt idee). Peale selle kutsutakse üles 

vähendama kokkupuudet väga ohtlike ainetega, sealhulgas 

per- ja polüfluoritud alküülühenditega (PFAS) (vt idee).  

Seoses vähktõvega tehakse ühes idees ettepanek keelustada 

solaariumid, et ennetada nahavähi tekke riski (vt idee).  

Kooskõlas ennetamisega toob üks idee esile epigeneetilise 

tehnoloogia eelised uue ökoloogilise humanismi 

edendamisel, suurendades keskkonna ja toidu rolli 

üksikisikute ja kogukonna tervise kaitsmisel (vt idee). 

 

Tervishoiualased 

teadusuuringud 

Paljud postitajad esitavad erinevaid ideid, et arendada 

Euroopas välja edukas terviseökosüsteem, mis edendab ja 

toetab tervisega seotud innovatsiooni ja terviseuuringuid. 

Ettepanekud on erinevad, näiteks palju toetust leidnud 

ettepanek edendada programmi „Euroopa horisont“ raames 

teadusuuringuid müalgilise entsefalomüeliidi 

patomehhanismide kohta (vt idee). Teised teevad 

ettepaneku luua läbipaistev intellektuaalomandi 

stimuleerimise süsteem (vt idee) või luua tsentraliseeritud 

Euroopa terviseuuringute instituut, et koordineerida 

terviseuuringuid riiklike instituutide vahel ja investeerida 

ravimiuuringutesse (vt idee). Muude ideede hulgas on veel 

Euroopa nakkushaiguste labori loomine (vt idee). Üks 

inimene rõhutab, et kaitseriietuse ja -ravimite ostmine, 

tootmine ja tarnimine peab muutuma Euroopa-põhisemaks 

(vt idee). Samuti tuuakse välja vajadus ühendada 

teadusuuringute valdkonnas Euroopa jõud ülikoolidega, et 

töötada välja uus antibiootikum superresistentsete bakterite 

vastu (vt idee näide). Osa inimesi nõuab ka, et vastu 

võetaks õigusakt, millega muudetaks vaktsiine turustavatele 

ravimiettevõtetele kohustuslikuks avaldada nende 

vaktsiinide kliiniliste uuringute täielikud andmed, et 

hõlbustada nende ohutuse ja tõhususe hindamist (vt idee).  

  

Meditsiini käsitlevad 

lähenemisviisid  

Platvormil arutatakse laialdaselt ideed loodusravi 

integreerimisest meditsiinisüsteemi, toetades selliseid 

loodusravi meetodeid nagu fütoteraapia, homöopaatia jne, 

et täiendada allopaatilist ravi (vt idee näide). Peale selle on 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98706
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/87055
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/131506
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/134047
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/109858
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133189
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
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esitatud idee vajadusest võtta kasutusele terviklikumad 

meditsiini käsitlevad lähenemisviisid (vt idee näide). 

Sellega seoses võivad mittemeditsiinilised sekkumised tuua 

postitajate arvates tõendatud kasu patsientide tervisele ja 

iseseisvusele (vt idee näide).  

Mitu inimest nõuab ka kanepi dekriminaliseerimist ravi 

otstarbel (vt idee ja idee). 

Idee keskendub tõenduspõhise ravi kasutamise tähtsusele 

(vt idee). 

 

Tervena vananemine 

ja vananemisvastasus  

Arvestades elanikkonna vananemist Euroopas, tõstavad 

postitajad esile, kui oluline on hea tervis nn hõbedases eas. 

Sellega seoses rõhutatakse vajadust eakate kvaliteetsete 

hooldusteenuste järele (vt idee). Üks palju toetust leidnud ja 

kommenteeritud idee propageerib tervisliku pikaealisusega 

seotud teadusmahukaid uuringuid ja tehnoloogiaid (vt idee), 

näiteks noorendusteraapiaid ja kliinilisi uuringuid, ning 

tulemuslike õiguslike, eelarve-, regulatiivsete ja 

institutsiooniliste kohustuste täitmist, eesmärgiga 

pikendada tervena elatavat iga Euroopa Liidus. Üks inimene 

arendab teemat veelgi edasi ning soovitab kasutada 

krüoonikat kui võimalust säilitada parandamatu haige 

inimese keha madalal temperatuuril seni, kuni leitakse 

ravivõimalus (vt idee). 

Samuti toetatakse vananemisvastasust, et edendada 

majanduskasvu töötava elanikkonna vähenemise 

tingimustes (vt idee). 

Ühe inimese arvates on maapiirkondadel hea potentsiaal 

saada innovatsioonikeskusteks, mille kaudu viia ellu 

tervena vananemise strateegiaid, sest sellised 

problemaatilised piirkonnad on üldiselt tihedamalt 

asustatud vanemaealiste inimestega ja tervishoiuteenuse 

kvaliteet ei ole seal nii kõrge kui linnapiirkondades, 

mistõttu vajatakse uuenduslikke lahendusi (vt idee). Üks 

ideede kogum käsitleb terminaalse hoolduse teemat, 

toetades ühtset Euroopa strateegiat terminaalse ravi kohta 

(vt idee), samas kui teised keskenduvad vähipatsientide 

palliatiivravi parandamisele (vt idee).  

 

Tervis digiajastul 

Grupp postitajaid arutleb viimastel 

aastakümnetel üha ulatuslikuma digiüleminekuga seotud 

võimaluste ja ohtude üle. Mitme idee puhul peetakse 

Euroopa e-tervise süsteemide digipööret, ühilduvust ja 

integratsiooni võimaluseks pakkuda kõigile ELi kodanikele 

koostalitlusvõimelisi tervise infosüsteeme (vt idee näide). 

Mõned postitajad on siiski ettevaatlikud ja rõhutavad 

selliste delikaatsete isikuandmete haavatavust ning vajadust 

piirata terviseandmestiku mahtu nii riigi kui ka 

üleeuroopalisel tasandil, näiteks teadusuuringute puhul 

kindla arvu registrite või patsientidega (vt idee). Üks 

inimene kutsub üles keelustama riiklikud geenivaramud, 

mida küll kasutatakse meditsiinilisteks uuringuteks, kuid 

millele võib muudel põhjustel olla ligipääs ka teistel 

üksustel, näiteks riigiasutustel, mistõttu rikutakse õigust 

eraelu puutumatusele (vt idee). 

Ühe ideena pakutakse välja, et esmatähtsaks tuleks pidada 

füüsilise liikumisega seotud teadusuuringute ning e-tervise 

kontaktpunktide selliste digilahenduste rahastamist, mis 

aitavad inimestel jääda füüsiliselt aktiivseks ning seega ära 

hoida mitmesuguseid kroonilisi haigusi, mis on tingitud 

mitteaktiivsusest (vt idee). 

Teisest küljest arutatakse digisõltuvust ja pakutakse välja 

ELi digisõltuvuse vastane tegevuskava (vt idee), kusjuures 

mõned postitajad on teinud ettepaneku, et tuleks korraldada 

koolitusi koolides ja teavituskampaaniaid täiskasvanutele 

digisuhtluse piiramiseks. 

 

Reageerimine 

COVID-19-le  

COVID-19 tagajärgi arutatakse väga laialdaselt ning 

postitajad leiavad üldiselt, et on vaja taastada ratsionaalne 

ja teaduslik usaldusväärsus ning usaldus meditsiini ja 

poliitika vastu, arvestades pandeemia ajal laialdaselt 

levitatud väärarvamusi ja valeuudiseid. COVID-19ga 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/129066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/126061
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/115535
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/130947
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/91807
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94216
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
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seotud meetmeid käsitlevates aruteludes nõustuvad 

platvormipostitajad, et kõiki COVID-19 meetmeid ELis 

tuleks rakendada tõenduspõhiselt, et oleks võimalik teha 

võimalikult realistlik kulude-tulude analüüs (vt idee). 

Eelkõige rõhutab üks osaleja, et ei tohi hooletusse jätta ega 

edasi lükata teiste haigustega haigete ravi, mis jäi 

meditsiiniasutuste COVID-19 patsientide tarbeks 

ümberkorraldamise tõttu tähelepanuta (vt idee). Sellega 

kooskõlas toetavad postitajad meditsiinitöötajate 

suutlikkuse suurendamist (vt idee näide).  

Mõne idee puhul rõhutatakse vajadust töötada välja 

kaasavad strateegiad tulevaste pandeemiatega 

toimetulekuks ELi tasandil, kaitstes puudega inimeste 

õigusi (vt idee). Üks ettepanek on korraldada uuring 

COVID-19 meetmete mõju kohta vanadekodude elanikele 

ja töötajatele eri ELi riikides, et saada vahetut teavet eakate 

kogemuste kohta seoses COVID-19 meetmetega (vt idee). 

Peale selle nõuab üks postitaja pandeemia kõrval- ja 

varjatud mõjude uurimist (vt idee).  

Mitmed osalejad nõuavad ka suuremat vaimse tervisega 

seotud tuge, et tulla toime pandeemia sotsiaalsete ja 

majanduslike tagajärgedega, eriti noorte puhul (vt idee 

näide). Seda teemat käsitlevad ka mitmed üritused, näiteks 

küsimus Euroopa rahvatervise tuleviku kohta pärast 

koroonakriisi (vt üritus). 

Vaktsineerimisprogrammi teemalistes aruteludes on näha 

väga vastandlikke seisukohti, alates ideest, et 

vaktsineerimine peaks olema kõigile kohustuslik (vt idee), 

kuni selleni, et inimestel peaks olema valikuvabadus (vt 

idee). Ühe postitaja arvates ei tohiks vaktsiinid olla 

kohustuslikud noortele ja EL ei tohiks neid survestada, 

võimaldades vaktsineeritutele lihtsustatud korras 

riikideülest reisimist, ning et kui nõutakse PCR-teste, 

peaksid need olema tasuta (vt idee). Samuti tehakse 

ettepanek, et ELi liikmesriigid peaksid kokku leppima 

antikehade hulka (või vaktsiini/tõhustusdoosi) tõendavate 

riiklike dokumentide ja asjakohaste WHO standardite 

tunnustamises (vt idee). Samuti arutletakse laialdaselt 

roheliste vaktsineerimispasside üle, kus üks leer kardab 

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

Euroopa peaks mittevaktsineerimise õigust kaitsma 

(vt idee), ning teine leer toetab nimetatud tervisetõendit ja 

kohustuslikku vaktsineerimist kui osa kollektiivsest 

viirusevastasest jõupingutusest, mis tagab 

tervishoiusüsteemide vastupidavuse (vt idee näide). Ühes 

postituses käsitletakse ELi tasandi vaktsiinihankemenetlusi, 

nõudes ravimifirmadega sõlmitud lepingute suuremat 

avalikustamist ja läbipaistvust (vt idee). 

Mitu postitajat nõuab suuremat solidaarsust ning 

ülemaailmse partnerluse ja rahastamisvõimaluse loomist 

haiguste tõkestamiseks ja nende likvideerimiseks 

ülemaailmselt ning pakub, et Euroopa võib olla maailmas 

esirinnas pandeemiate, vähktõve ja südamehaiguste 

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

teeb ettepaneku, et Euroopa Komisjon peaks koostöös 

Maailma Terviseorganisatsiooniga edendama 

rahvusvahelist kokkulepet, mis võimaldaks ravimite 

tootmist ja levitamist kogu maailmas pandeemiate ajal 

(vt idee), ning ühes teises postituses rõhutatakse vajadust 

vaktsineerida kogu maailm, et vältida uute tüvede tekkimist 

(vt idee). Samas pakutakse välja, et võtta tuleks meetmeid 

ettevõtete patentide kaitsmiseks ning et Euroopa Komisjonil 

võiks olla oluline roll vahendaja ja saadikuna (vt idee).  

 

Seksuaal- ja 

reproduktiivtervis  

Mõnedes ideedes soovitakse teha menstruatsiooniga seotud 

rahapuuduse vastu võitlemiseks avalikus ruumis tasuta 

kättesaadavaks menstruaaltarbed (vt idee näide). Teistes 

ettepanekutes soovitatakse kehtestada naiste 

tervisetoodetele, näiteks hügieenisidemetele, 

maksusoodustus või -vabastus (vt idee). Peale selle 

tõstatatakse vajadus rohkem uurida naiste 

reproduktiivtervist ning arendada välja vähem invasiivseid 

naistele ja meestele kasutamiseks mõeldud 

rasestumisvastaseid vahendeid (vt idee) ning soovitatakse 

teha SOS-pill igas riigis ilma retseptita saadavaks. Samuti 

kutsutakse platvormil üles keelustama meeste suguelundite 

moonutamist nõusolekuta ja enne täisealiseks saamist 

(vt idee). Ühes ettepanekus soovitatakse luua ELi 

toetatavad ja edendatavad seksuaaltervise kliinikud 

(vt idee).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/95338
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/107944
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/22573
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
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Joonis 10. Teema „Tervis“ mõttekaart 

Terviseteadlikkuse juurutamine varasest east alates

Tervis

Digitaliseerimine
ja tervishoid

Euroopa e-tervise süsteemide rakendamine

E-tervise vahendite propageerimine kehalise aktiivsuse suurendamiseks

DNA-andmebaaside privaatsuse tagamine

Digisõltuvuse vähendamine

Tervishoiualased 
teadusuuringud

Tervisega seotud teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeerimine 

ja nende valdkondade toetamine

Müalgilise entsefalomüeliidi alased teadusuuringud

Superresistentsete bakterite vastu uue antibiootikumi väljatöötamine

Läbipaistvuse tagamine vaktsiinide kliinilistes katsetes ja uuringutes

ning andmete avalikustamine

Terviseuuringute koordineerimine  Euroopa nakkushaiguste laboratooriumi 

või tsentraliseeritud Euroopa terviseuuringute instituudiga

Seksuaal-
ja

reproduktiivtervis

Võitlus menstruatsiooniga seotud rahapuuduse vastu

Naiste rasestumisvastaste vahendite hüvitamine
Naiste reproduktiivtervise ning naiste ja meeste vähem 

invasiivsete rasestumisvastaste vahendite 

alaste teadusuuringute tõhustamine

Meeste suguelundite moonutamise keelustamine

Euroopa seksuaaltervise kliiniku asutamine

Meditsiini 
käsitlevad 
lähenemisviisid

Holistilise lähenemisviisi toetamine meditsiinis

Kanepi dekriminaliseerimine meditsiinilistel eesmärkidel

Pigem ennetamine kui ravimine

Vaimse tervise alase teadlikkuse suurendamine

Õhu- ja mürasaaste ning ohtlike ainetega

kokkupuute vähendamine 

Tervislikud 
eluviisid

Taimetoidu propageerimine

Kunstlike transrasvade ja intensiivses põllumajanduses antibiootikumide kasutamise keelustamine

Kestlik võitlus kangete uimastite vastu

Reageerimine
COVID-19-le

Teaduse usaldusväärsuse taastamine meditsiinis ja poliitikas

COVID-19 meetmete tõenduspõhine rakendamine

Kaasavate strateegiate väljatöötamine puuetega inimeste õiguste 

kaitsmiseks tulevaste pandeemiate korral

Mõju-uuring COVID-19 läbi põdenud

eakate inimeste kogemuste kogumiseks

Üleskutse solidaarsusele ülemaailmse partnerluse loomisel

ning haigustevastase võitluse ja haiguste likvideerimise 

rahastamisel
Vaktsiinide ELi tasandil soetamise

ja manustamise käsitlemine

Vananev
elanikkond

Tervena vananemist toetava innovatsiooni edendamine

Vananemisvastased ja pikaealisusalased teadusuuringud

Kõigi juurdepääs
tervishoiuteenustele

Euroopa üldise

ravikindlustussüsteemi rakendamine

Tervishoiutööstuse riigistamine

Mobiilne tervishoiusüsteem (tervisebussid)

ELi tervishoiusüsteemide
integreerimine

Meditsiiniteadmiste ja -suutlikkuse koondamine

ELile suurema erakorralise meditsiiniabi 

pädevuse  ja volituste andmine rahvatervise 

valdkonnas

Meditsiiniasutuste ümberkorraldamine, et tagada muude 

haiguste kui COVID-19 all kannatavate patsientide ravi

Kogu ELis esinevate haiguste tuvastamine, et luua 

kogu ELi hõlmav ühtne haiguste käsitlemise kord

SOS-pilli retseptita võimaldamine

Tõenditel põhineva meditsiini toetamine

Loodusravi tunnustamine

ELi pädevuse suurendamine rahvatervise 

küsimustes

Juurdepääsu tagamine taskukohastele ja 

kvaliteetsetele tervishoiuteenustele

Tubakatarbimise tõkestamine 
Tervisele kahjulike teenuste (nt solaariumid) keelustamine või 

piiramine

Ühtne Euroopa strateegia elulõpu hoolduse kohta
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4. Tugevam majandus, 

sotsiaalne õiglus ja 

töökohad  

 

Tugevama majanduse, sotsiaalse õigluse ja töökohtade 

teema kohta on kuni 3. novembrini 2021 laekunud kokku 

1062 ideed, 1566 kommentaari ja 351 üritust. Postitajad 

teevad mitmesuguseid ettepanekuid ELi majanduskasvu 

edendamiseks, nagu keskendumine majanduspoliitika 

rakendamisele, Euroopa ühtse turu edasisele tugevdamisele, 

innovatsioonile ning VKEde ja strateegiliste tööstusharude 

edendamisele ja toetamisele. Lisaks sellele rõhutavad nad, 

kui oluline on, et Euroopa muutuks kaasavamaks ja 

sotsiaalselt õiglasemaks, eriti COVID-19 pandeemia 

taustal, ning osutavad mitmele sellega seotud probleemile, 

nagu noorte eurooplaste vähene toetamine ja vähene 

koostöö liikmesriikide vahel. Kõige sagedamini soovitatud 

mehhanism Euroopa kaasavamaks ja sotsiaalselt 

õiglasemaks muutmiseks on tagada tingimusteta 

põhisissetulek kogu ELis. Lisaks sellele leiavad postitajad, 

et ELi eduka toimimise ja edasise majanduskasvu jaoks on 

määrava tähtsusega eri inimrühmade, eelkõige kõige 

ebasoodsamas olukorras olevate rühmade heaolu. Erinevaid 

ideid saab rühmitada järgmistesse teemadesse: 

 Maksustamine kaasavas ja õiglases majanduses 

 Sotsiaalkaitse ja sotsiaalkindlustus 

 Majanduse taastumine 

 Kaasavam, sotsiaalselt õiglasem Euroopa 
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 Töökohtade loomine 

 Innovatsioon – majanduskasvu edendamine 

 Euroopa ühtse turu edasine tugevdamine  

 Praeguse majandusmudeli kahtluse alla seadmine 

 

Üritused  
Selle teema raames on korraldatud väga erinevaid üritusi. 

Näiteks Poolas toimunud osalusseminaril uuriti ELi 

sotsiaalkindlustuse koordineerimise küsimusi seoses 

tööalase liikuvusega (vt idee) ning töötajate heaolu 

seoses demograafiliste muutuste ja elanikkonna 

vananemisega (vt idee ja üritus). Teisel üritusel käsitleti 

Euroopa integratsiooniprotsessi majanduslikke ja 

tööstuslikke aspekte, keskendudes sotsiaalsetele 

küsimustele, töötingimustele ja tööhõivele (vt üritus). 

Saksamaal toimunud veebiüritus tõi kokku 

naisettevõtjad, kes kutsusid üles looma tugevat Euroopa 

Liitu ja tugevdama ühtset turgu, rõhutades vajadust 

vähendada bürokraatiat, sest seda peetakse 

märkimisväärseks piiranguks ettevõtete (eelkõige 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate) 

konkurentsivõimele (vt üritus).  

Korraldatud on mitmeid osalusüritusi, et kodanikud 

saaksid väljendada oma arvamust ELi ja oma 

tulevikumurede kohta, näiteks mitmed CoFE arutelud 

Eestis (vt üritus). Lisaks sellele on korraldatud 

paneelarutelude üritusi, et arutada ELi majanduse taaste- 

ja vastupidavuskava kui osa taasterahastust 

„NextGenerationEU“ (vt ürituse näide).  

 

Lisaks sellele on üritustesse kaasatud kodanikud, et 

saada selgust, mis probleeme on ettevõtjatel 

rohepöördele kaasaaitamisel (vt üritus). 

Korraldati üritus, mille eesmärk oli kaasata kolme mere 

algatus, st kaksteist Läänemere, Musta mere ja Aadria 

mere piirkonnas asuvat riiki, piirkonna majanduskasvu 

võimalustega tegelemisse (vt üritus).  

Maksustamine 

kaasavas ja õiglases 

majanduses 

Oluline teema on sotsiaalsete, majanduslike ja 

keskkonnaprobleemidega tegelemine maksureeglite kaudu.  

Suur hulk ideid toetab paremat maksuõigust, õiglast 

maksustamist ja maksupettuste vastast võitlust. 

Ettepanekud hõlmavad meetmeid maksustamise vältimise 

vastu võitlemiseks, finantstehingute maksu kehtestamist (vt 

idee) ning sotsiaalse dumpingu vältimist, ühtlustades 

liikmesriikide maksureegleid ja miinimumpalku (vt idee 

näide). Üks enim kommenteeritud ja toetatud ideid on 

ülemaailmse või ELi miinimummaksu kehtestamine 

maksuparadiiside vastaseks võitluseks (vt idee). 

Digihiiglaste maksustamist arutati näiteks avalikul foorumil 

(vt üritus). 

Lisaks sellele tõstetakse digitaalplatvormil esile 

mitmesuguseid võimalikke maksustamismeetmeid kaasava 

ja õiglase majanduse saavutamiseks. Maksustamisega 

seotud teemad on praegu järgmised. Esiteks 

maksustamismeetmed, millega edendatakse 

ettevõtjatevahelist ausat konkurentsi, näiteks e-kaubanduse 

ühine käibemaksusüsteem ja nõue, et ettevõtjad maksaksid 

käibemaksu ainult oma päritoluriigis (vt idee), ning kaupade 

allikaga seotud käibemaks, et edendada kohalikku tarbimist 

ja seega toetada kohalikku majandust (vt idee näide). 

Teiseks keskkonna ja kliimamuutustega seotud 

maksustamine, kus muu hulgas kutsutakse üles kehtestama 

ELi süsinikdioksiidimaksu või kestlikkusmaksu (vt idee 

näide). Kolmandaks üleskutse maksustada tarbekaupu 

tootmistingimuste (tööjõud, tooraine, palk) alusel, et 

edendada vabakaubanduse asemel pigem õiglast 

kaubandust (vt idee näide). Viimane maksustamismeetmete 

rühm hõlmab mitmesuguseid meetmeid, sealhulgas 

maksustamist soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks, 

kutsudes üles lubama naiste hügieenitoodetele null- või 

vähendatud käibemaksumäära kohaldamist (vt idee). 

Kooskõlas muude teemade raames esitatud valdkonnaüleste 

üleskutsetega föderaliseerimisele on teema „Tugevam 

majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad“ raames olulisel 

kohal fiskaalliit. Mõned postitajad on seisukohal, et rohkem 

ELi omavahendeid või liikmesriikidest sõltumatu eelarve 

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

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73427
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73459
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/32077
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52801
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/72139
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/65737
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/59962
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/29074
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64286
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
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Sotsiaalkaitse ja 

sotsiaalkindlustus 

Selle teemaga seotud ideed edendavad üldiselt 

ELi ühtset lähenemisviisi sotsiaalkindlustusele 

ehk teisisõnu Euroopa miinimumstandardeid alates 

lapsevanemaks olemisest ja perekonnast kuni õiguseni 

kättesaadavale eluasemele ja pensionipoliitikale.  

Kõige populaarsem alateema, kus mitmed ideed on saanud 

suurt toetust ja palju kommentaare, puudutab tingimusteta 

põhisissetulekut, et tagada igale inimesele võimalus 

ühiskonnas osaleda (vt idee näide). Samuti on selle 

alateemaga seotud ideede rühm, mis käsitleb sissetulekute 

erinevusi ELis, soovitades piirata ettevõttesisest 

palgaerinevust (vt idee näide), või poliitikute sissetulekute 

jälgimist (vt idee näide), ning üldine üleskutse võtta rohkem 

meetmeid humaansema Euroopa loomiseks (vt idee näide).  

Üks postitaja pooldab demokraatlikku digieurot ja 

universaalset põhidividendi, mida võiks rahastada 

tootlusest, mida EKP teenib võlakirjadelt ja aktsiatelt, mis 

on omandatud oma avaturutehingute, digitaalse 

litsentsimise või otseinvesteeringute kaudu (vt idee). 

Tingimusteta põhisissetuleku ideele lisaks kutsutakse 

korduvalt üles võtma meetmeid (noorte) töötuse probleemi 

lahendamiseks (vt ürituse näide). Vananeva elanikkonnaga 

seoses arutavad postitajad vajadust kooskõlastatud 

pensionipoliitika ja pensionide järele kõigis ELi 

liikmesriikides (vt idee näide), tehes ettepanekuid liikuvaid 

kodanikke hõlmava ühtse pensionisüsteemi loomiseks 

(vt idee näide).  

Veel üks alateema, mida postitajad seoses 

sotsiaalkindlustusega arutasid, on õigus kättesaadavale ja 

taskukohasele eluasemele (vt idee näide).  

Lisaks sellele on mitmeid haldusalaseid ideid, näiteks 

digiteeritud (ELi ühise) sotsiaalkindlustuskaardi 

kasutuselevõtt ja ülekantavad sotsiaalõigused liikuvatele 

eurooplastele, mida on arutatud ka platvormi muude 

teemade raames (vt idee näide). 

 

 

Kaasavam, sotsiaalselt 

õiglasem Euroopa 

Mitmes suurt toetust saanud idees arutletakse 

Euroopa sotsiaalõiguste samba edasise rakendamise 

vajaduse üle, et luua ELi sotsiaalne mõõde (vt idee näide). 

Kaasavama Euroopaga seoses arutavad postitajad vajadust 

hõlbustada puudega inimeste kaasamist, näiteks laiendades 

riikliku puudega isiku kaardi kehtivust kogu ELis (vt ideed). 

Lisaks sellele esitati ühes idees soovitus muuta avalik ruum 

põlvkondadevahelise suhtluse soodsaks keskkonnaks 

parkide, kultuurikeskuste jms kaudu (vt idee). Sellega 

seoses julgustati Hispaanias toimunud üritusel kodanikke 

jagama oma seisukohta selle kohta, kuidas nad muudaksid 

oma linna paremaks, kui nad saaksid linnapeaks (vt üritus). 

Väljendati toetust allpool vaesuspiiri elavatele ja sarnastele 

inimestele (vt idee ja ürituse näide). Mõnes idees 

rõhutatakse ka vajadust suuremate jõupingutuste järele 

kodutuse vastu võitlemisel (vt idee näide) ja vajadust 

töötada välja roma vähemuste integratsioonistrateegiad 

(vt üritus). 

LGBTIQ-inimeste õigusi ja esindatust (vt ideed), soolist 

palgalõhet ja sookvooti käsitlevate ideedega soovivad 

mitmed platvormil osalejad sotsiaalselt õiglasemat 

Euroopat, mille saavutamiseks võiks näiteks välja töötada 

sotsiaalse võrdõiguslikkuse mõõtmise indeksi (vt idee 

näide). Muud ideed hõlmavad näiteks üleskutset kehtestada 

sooline võrdõiguslikkus arhitektuuri ja tsiviilehituse 

valdkonnas (vt ideed). Üks platvormil registreeritud idee 

toetab võrdse kohtlemise direktiivi vastuvõtmist, et tagada 

võrdne kohtlemine kõigis eluvaldkondades (vt ideed). 

Seonduvad ideed käsitlevad seksuaalse väärkohtlemise ja 

perevägivalla vastaseid meetmeteid, kutsudes eelkõige üles 

tegema algatusi ohvrite toetuseks (vt idee).  

Majanduse 

taastumine 

 

Platvormil esitatud kommentaarides ja ideedes 

väljendatakse muret valitsemissektori võla suurenemise 

pärast ELis (vt idee ja ürituse näide): arutletakse Euroopa 

Keskpanga (EKP) rolli üle, kutsudes üles vaatama läbi 

stabiilsuse ja kasvu pakti nõudeid (vt idee), muu hulgas 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/92005
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/25777
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/33430
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112432
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/49869
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/105972
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52570
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112767
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/105073
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52405
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
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jooksevkonto tasakaalustamatust käsitlevaid õigusakte 

(vt idee näide) ja üldisemalt EKP volituste pikendamist 

(vt idee).  

ELi majanduse taastamisel peetakse väga oluliseks ideid, 

mis käsitlevad kohaliku tarbimise ja tootmise edendamist, 

mille kasvumootoriks on VKEd. Seetõttu rõhutavad 

kodanikud vajadust kõrvaldada ettevõtluse toetamise ja 

arendamise bürokraatlikud takistused (vt idee ja ürituse 

näide). See küsimus tõstatatakse ka seoses Euroopa 

taastefondiga, pöörates erilist tähelepanu väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele (vt idee näide). 

Investeeringuid tulevastesse põlvkondadesse esitletakse ka 

strateegiana majanduse taaskäivitamiseks pärast COVID-

19 kriisi (vt ideed).  

Majanduse taastamise strateegiatega seoses rõhutatakse 

ühtekuuluvust kui olulist väärtust, mis on seotud 

veebipõhiste sotsiaalõigustega ja noorte tööhõivevajaduste 

rahuldamisega (vt üritus).  

Samamoodi arutavad postitajad COVID-19ga seoses 

vajadust rahastada tulevasteks võimalikeks pandeemiateks 

valmisoleku meetmeid (vt idee näide). Sellega kooskõlas on 

ühes idees käsitletud tervishoiutöötajate nappust Euroopas 

(vt idee). Lisaks sellele rõhutavad postitajad ülemaailmse 

koostöö olulisust majanduse taastamisel (vt ürituse näide) 

ning riiklike vahendite eraldamise vajadust väiketootjate ja 

-kauplejate toetamiseks, et hüvitada neile pandeemia ajal 

toimunud sulgemistest tingitud kahjud (vt idee). Kutsutakse 

üles suuremale solidaarsusele liikmesriikide vahel, näiteks 

taastefondi laiendamise teel(vt idee). 

 

Töökohtade loomine  

 

Esiteks rõhutavad postitajad vajadust lihtsustada maksu- ja 

tööhõivepoliitikat ELis, et vältida maksu- ja sotsiaalset 

dumpingut (vt idee näide).  

Teiseks kutsutakse üles looma paremaid töötingimusi kogu 

maailmajaos, näiteks edendades kaugtööd ja paindlikku 

töökorraldust, et vähendada töötajate pendelrändele kuluvat 

aega ja tööandjate püsikulusid kontoritaristule (vt idee), et 

ühitada töö- ja pereelu, vähendada maapiirkondade 

rahvastikukadu (vt idee) ja vähendada kahjulikku heidet 

liikluse vähenemise kaudu (vt idee). Veel võib tuua näiteks 

ettepanekuid lühema töönädala kehtestamiseks (vt idee 

näide), tasustamata praktika, kohustusliku ületunnitöö ja 

ebakindlate töölepingute keelustamiseks (vt idee näide) 

ning töö- ja eraelu ühitamise eesmärgil lastehoiutaristusse 

investeerimiseks.  

Kolmandaks pannakse rõhku karjääri arendamisele, 

kutsudes üles töötama välja programme ja meetmeid ELi 

tööturule juurdepääsu hõlbustamiseks, pakkudes 

praktikakohti kõigis liikmesriikides ja veebipõhist 

tööplatvormi (vt idee näide), et võidelda noorte töötusega 

(vt idee näide) ja kohandada akadeemilist ettevalmistust 

tööturuga, mis omakorda suurendaks ka üliõpilaste tööalast 

konkurentsivõimet (vt idee). Töötajate liikuvuse 

suurendamist ELis peetakse samuti majanduslikult 

kasulikuks (vt idee).  

Postitajad rõhutavad noorte toetamise olulisust, eelkõige 

tööturule sisenemisel (vt ürituse näide). Lisaks sellele nõuab 

üks osaleja töökohtade edendamist mitte ainult IT-sektoris, 

vaid ka käsitöövaldkondades, et noor põlvkond saaks 

taasavastada põhiväärtusi (vt idee). Teine postitaja rõhutab 

vajadust pakkuda rohkem kutsealase arengu võimalusi 

tehnilistes valdkondades, kus on vaja rohkem praktilisi 

oskusi (vt idee). Tegelikult rõhutavad paljud osalejad 

kutseõppe ja keskharidusjärgse koolituse vähesust (vt idee).  

Teises ideede rühmas, mis on seotud innovatsiooniteemaga, 

soovitatakse töökohtade loomist kooskõlas rohe- ja 

digipöördega (vt idee näide). 

Lõpuks: suveajale üleminekust loobumise ideed on 

laiendatud ning postitajad arutlevad selle majanduslike ja 

sotsiaalsete eeliste üle (vt idee näide). 

 

Innovatsioon – 

majanduskasvu 

edendamine 

 

Postitajad soovitavad edendada majanduskasvu, 

investeerides kõrgtehnoloogilistesse uuringutesse, 

oskustesse, teadmistesse ja oskusteabesse (tehisintellekt, 

plokiahel, nanotehnoloogia, energia salvestamine, laboris 

kasvatatud liha jne). Lisaks sellele nimetatakse mitmes 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/81942
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100389
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46928
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100390
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100685
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/55672
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100388
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/93457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95503
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/126754
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/62670
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
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idees tehnoloogilise sõltumatuse vajadust, näiteks 

arendades ELis riistvara tootmise suutlikkust.  

Äärmiselt oluliseks peetakse investeeringuid 

teadusuuringutesse ja haridusse (vt idee ja üritus), toetades 

teadmiste jagamist laborite avatud võrgustiku või Euroopa 

taristuameti kaudu (vt idee). Ühes teises ettepanekus 

käsitletakse teadusele suunatud Spotify-laadset avatud 

teadmistepanka, mis sisaldab 3D-printimismudeleid 

(vt idee), e-õppe materjale ja rahvusvahelist head tava 

koondavaid haridusprogramme (vt idee). Ühes 

teadusuuringutega seotud ettepanekus soovitatakse 

lihtsustada patentimist patendifondi kaudu (vt idee). 

Teiseks peetakse digimajandust innovatsiooni ja 

majanduskasvu eeltingimuseks ning võetakse arutluse alla 

krüptoraha ja kohalikud digirahad, mis oleksid kasutusel 

paralleelselt euroga (vt idee näide). Mis puutub 

krüptorahasse, siis leiavad postitajad, et kodanike 

kaitsmiseks on vaja reguleerimist (vt idee näide).  

Innovatsiooniga seoses on arutluse all ka keskkond ja 

kliimamuutus, koos ideedega kliimaneutraalsuse 

eesmärkide ja juhtiva rolli kohta, mis ELil võiks olla 

(ülemaailmse) rohemajanduse loomisel ja sellesse 

investeerimisel (vt idee näide). Mitmes idees arutletakse 

rohemajanduse praktilise rakendamise üle, näiteks 

investeerimise üle mahepõllumajandusse ja „Talust 

taldrikule“ algatustesse (vt idee). Üks kodanik selgitab 

siiski, et rohelise kokkuleppe rakendamine peaks tagama, et 

uued meetmed ei kahjusta ELi kodanikke (vt idee). Mitmes 

seotud idees käsitletakse meetmeid, mille kaudu julgustada 

ja toetada ettevõtjaid rohepöörde eesmärke saavutama, 

näiteks kehtestades konkreetsete sektorite jaoks selged ja 

siduvad eesmärgid (vt idee).  

Idufirmade ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

(VKEde) rahastamist peetakse üldiselt innovatsiooni 

mootoriks (vt idee näide). Postitajad teevad ettepaneku 

toetada VKEsid näiteks ELi fondi kaudu, mis pakub 

VKEdele stardikapitali (vt idee), või Euroopa VKEdele 

keskendunud e-kaubanduse platvormi kaudu (vt idee). Üks 

teine osaleja juhib tähelepanu Hiinas toimunud arengule 

spetsialiseeritud innovatsiooni- ja kasvukeskuste ning 

soodsate haldus- ja maksureeglite koosmõju kaudu, mis 

soodustasid investeeringuid ja idufirmade kasvu. Sellistele 

näidetele toetudes kutsub osaleja üles Euroopa poliitikat 

muutma (vt idee).  

 

Euroopa ühtse turu edasine 

tugevdamine  

Kasvav arv postitusi on seotud vajadusega 

tugevdada veelgi Euroopa ühtset turgu, 

keskendudes majanduspoliitikale, võttes 

arvesse, et komisjoni tähelepanu on üha enam suunatud 

muudele poliitikavaldkondadele (vt idee näide). Üldiselt 

kordavad ideed, et liikmesriigid peaksid parandama 

majandusvaldkonnas kehtiva õigustiku täitmist (vt idee 

näide), et muuta ühtne turg atraktiivsemaks ja 

konkurentsivõimelisemaks (vt idee). Üks kodanik on teinud 

ettepaneku töötada välja ülemaailmseid ettevõtteid ELi 

meelitav majanduspoliitika, mis on osa Euroopa 

ettevõtluspoliitikast ja kus maksustamine on ühetaoline 

kogu ELis (vt idee). 

Ühiseid makse (näiteks CO2-jalajälje maksustamine) ja 

ühist valuutat nähakse võimaliku lahendusena 

vähendamaks ebavõrdsust ELi riikide vahel ja parandamaks 

ühtse turu toimimist (vt idee). Sellega seoses toimus üritus, 

kus rõhutati vajadust reformida liikmesriikides 

kohaldatavaid ELi eelarvereegleid, et tagada COVIDi-

järgne kestlik taastumine ning tagada rohe- ja digipöördeks 

vajalikud avaliku sektori investeeringud (vt üritus).  

 

Praeguse 

majandusmudeli 

kahtluse alla 

seadmine 

Platvormi käivitamise algusest saadik on populaarsuselt 

teisel kohal idee, milles pakutakse välja ELi uue 

majandusmudeli ja majanduse juhtimise ajakohastatud 

lahendus, mille fookus on laiem kui SKP ning mis põhineb 

kaasava ja õiglase Euroopa heaolu ülesehitamisel, ELi 

majanduse juhtimise reformimisel, Euroopa poolaastal, 

EKP mandaadil, ELi omavahenditel ning majandus- ja 

rahaliidu tugevdamisel (vt idee). See konkreetne idee on 

kooskõlas platvormil esitatud muude üleskutsetega ELi 

majandusmudeli reformimiseks, et saavutada kaasav ja 

õiglane Euroopa heaolu (vt üritus ja üritus). Üks kodanik 

väidab ka, et ühtse turu õigusraamistik peaks pakkuma 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/124279
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64484
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/132166
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/131474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/115967
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/116229
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/116233
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/117382
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95371
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/27820
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/63955
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/61645


 

© Kantar Public 2021 38 

ettevõtetele rohkem ajendeid ühiskonda ja keskkonda 

panustamiseks (vt idee ja üritus). 

Selle teema raames arutatakse Euroopa praegust 

majandussüsteemi ideoloogilisemast vaatenurgast. 

Osalejad toovad esile praeguse majandusmudeli tajutavad 

puudused. Konkreetsemalt soovitavad postitajad tugineda 

kapitalismile ja vabale turule, rakendades suuremat 

sisekonkurentsi, väiksemat regulatiivset koormust või isegi 

ärijuhtimise lähenemisviisi (vt idee näide). Teised 

eelistavad sotsiaalsemat või inimkesksemat turumajandust 

(vt idee näide). Selles arutelus tuuakse ühes idees esile 

kontrollimatule kasvule vastanduva tasaarengu teooria kui 

võimalus taastada uus tasakaal inimeste ja looduse vahel 

(vt idee). Üks teine osaleja teeb ettepaneku võtta aluseks 

sõõrikmajandusmudel (vt idee). Avalikes aruteludes on 

arutatud ka majanduskasvu mõõtmise näitajaid, mille sisu 

on laiem kui SKP (vt üritus). 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100454
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46960
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100750
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/54847
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Tugevam

majandus, 

sotsiaalne õiglus

ja töökohad

Tingimusteta põhisissetuleku kehtestamine kogu ELis

Sissetulekuerinevuste vähendamine ELis

Sotsiaalkindlustuse ja -kaitse ELi miinimumstandardite kehtestamine

ELis sotsiaalõiguste ülekantavaks muutmine, et hõlbustada tööalast liikuvust.

Pensionipoliitika ja pensionide kooskõlastamine ELis

Taskukohasele eluasemele juurdepääsu tagamine

Võitlemine (noorte) töötusega

Digitaalse ühise sotsiaalkindlustuskaardi kasutuselevõtt

LGBTQ-inimeste õiguste ja esindatuse 

kaitsmine

Soolise palgalõhe vähendamine ja sookvoodi 

kehtestamine

Euroopa sotsiaalse mõõtme kehtestamine 

Euroopa sotsiaalõiguste samba raames

Liikmesriikidevahelise solidaarsuse suurendamine

Investeerimine haridusse, teadusuuringutesse 

ja arendustegevusse
Digimajanduse juurutamine

Püüdlemine rohelise majanduse suunas

Innovatsiooni mootoriks peetavate 

idufirmade ja VKEde rahastamine

Praeguse majandusmudeli puuduste käsitlemine

ELi majanduse juhtimise mudeli reformimine kaasava ja õiglase 

Euroopa heaolu saavutamiseks

Võitlus maksupettuste vastu

Euroopa maksueeskirjade ühtlustamine sotsiaalse dumpingu 

vältimiseks

Ühise maksupoliitika kehtestamine
Võitlemine maksuparadiiside vastu, kehtestades kogu ELis 

miinimummaksu

ELi tarbimise soodustamine maksustamise kaudu

Maksustamine kliimamuutuste vastu võitlemiseks

Maksu- ja tööhõivepoliitika lihtsustamine ELis

Töötingimuste parandamine

Töökohtadele juurdepääsu hõlbustamine ELis

Kohaliku tarbimise ja tootmise edendamine ja sellesse 

investeerimine

VKEde toetamine ja kasv: väga oluline ELi majanduse 

taastamisel

Maksusoodustuste kehtestamine strateegilistele 

tööstusharudeleTulevasteks pandeemiateks valmisoleku meetmete 

rahastamine
Meetmete kehtestamine, et takistada valitsemissektori 

võla suurenemist ELis
Investeerimine ülemaailmse majanduse taastamise 

käsitlemisse

Sotsiaalkaitse
ja sotsiaalkindlustus

Kaasavam,
sotsiaalselt 

õiglasem
Euroopa

Innovatsioon –
majanduskasvu 

edendamine

Praeguse 
majandusmudeli kahtluse 
alla seadmine

Maksustamine
kaasavas
ja õiglases
majanduses

Töökohtade 
loomise
edendamine

Majanduse
taastumine

Noorte julgustamine asuma tööle käsitöönduslikel töökohtadel

Tervishoiutöötajate nappusega tegelemine

Paindliku töökorralduse 

(osa kontorist ja osa kaugtööna) kehtestamine

Euroopa Keskpanga volituste tugevdamine ja laiendamine

Väljaspool Euroopat asuva peakorteriga ettevõtete 

poolt Euroopa ettevõtete ülevõtmise takistamine  

Soolise võrdõiguslikkuse tagamine kõigis 

tööstusharudes

Fiskaalliidu loomine

Õiglane maksustamine õiglase kaubanduse tagamiseks

Ühiste maksude kehtestamine ELis valitseva ebavõrdsuse kõrvaldamiseks

ELi majanduspoliitika arendamine Euroopa ühtse 
turu edasine 
tugevdamineTranspordi- ja energiavõrkude rajamine kogu ELis

Strateegilise autonoomia kehtestamine tähtsamates tööstusharudes

Sihipärased püüdlused haavatavate 

elanikkonnarühmade ühiskonda integreerimiseks

Töökohtade loomisse investeerimine 

kooskõlas rohe- ja digipöördega

Ettevõtjate julgustamine ja toetamine seoses 

rohepöörde eesmärkide saavutamisega

Joonis 11. Teema „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad“ mõttekaart 
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Teema „EL maailmas“ all esitatud ideed hõlmavad mitmeid 

välispoliitikaga seotud teemasid alates kaubandusest kuni 

pehme jõu ja kaitse kasutamiseni. Üldiselt soovivad 

postitajad ELi suuremat kohalolu ülemaailmsel poliitilisel 

areenil nii naabruspoliitikas kui ka suhetes näiteks Aafrika 

ja Ladina-Ameerika riikidega. Platvormile postitajad 

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

jõu kasutamisel. Alates platvormi loomisest on selle teema 

all sisestatud kokku 2439 postitust, st 776 ideed, 

1410 kommentaari ja 253 üritust. Erinevaid ideid saab 

rühmitada järgmistesse teemadesse: 

 ELi välispoliitika üldeesmärgid  

 Kaitse  

 Naabruspoliitika ja suhted teistega 

 Otsuste tegemine 

 Laienemine 

 Kaubanduspoliitika 

 

Üritused  
ELi tulevikku on üldteemana arutatud paljudel Euroopa 

tuleviku konverentsi egiidi all korraldatud üritustel. 

Näiteks toimus 28. juulil Madridi lähedal El Escorialis 

suur üritus ELi rahvusvahelise rolli tugevdamise teemal 

(vt üritus). Mitmel üritusel on arutatud Euroopa Liidu 

tulevast laienemist. Siiski arutletakse endiselt selle üle, 

kas EL peaks tulevikus laienemise poole pürgima.  

Mõned hiljutised geopoliitilised arengud on pälvinud 

avalikkuse märkimisväärset tähelepanu ning neid 

teemasid käsitlevad üritused on kogu liidus 

mitmekordistunud. See puudutab näiteks Ameerika 

5. EL maailmas 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/74614
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Ühendriikide tagasitõmbumist Afganistanist (vt üritus). 

Prantsusmaa ja USA vaheline AUKUSi kriis on 

vallandanud ka arutelu ELi strateegilise autonoomia ja 

ELi liikmesriikide rolli üle NATOs (vt üritus Leedus). 

Mõnel üritusel on käsitletud üha korduvaid 

aruteluteemasid, nagu ELi suhted Venemaaga (vt üritus) 

või ELi roll USA ja Hiina konkurentsis (vt üritus). ELi 

välissuhted nende suurriikidega olid kesksel kohal 

Frankfurdis toimunud arutelus, kus käsitleti Nord 

Streami torujuhtmete ehitamist Venemaalt Lääne-

Euroopasse (vt üritus). Platvormil avaldatud ideele 

tuginedes arutati veebiüritusel ELi armee loomist 

(vt üritus). 

 

ELi välispoliitika 

üldeesmärgid  

Postitajad on seisukohal, et ELi roll on muutumas seoses 

kasvava murega kliimakriisi pärast, majandusliku ja 

geopoliitilise võimutasakaalu nihkega, suurte 

mitmepoolsuse probleemidega ja ülemaailmse võitlusega 

COVID-19 vastu (vt ürituse näide, vt idee näide). Seega 

väljendavad paljud postitajad arvamust, et EL peaks olema 

julgem nii pehme kui ka kõva jõu kasutamisel (vt idee 

näide ja idee). Sellega seoses tõstatatakse sageli ELi 

strateegilise autonoomia arendamise küsimus.  

Mis puudutab ELi välispoliitikat, siis viidatakse paljudes 

ideedes rollile, mida EL peaks täitma inimõiguste ja 

demokraatlike väärtuste valdkonnas kogu maailmas. Üks 

selle teema kõige enam toetatud ideid on vajadus ühise 

välis- ja julgeolekupoliitika järele, et tagada eurooplaste 

turvalisus ning edendada demokraatiat, inimõigusi, 

õigusriiki ja keskkonnakaitset naabruskonnas ja kogu 

maailmas (vt idee). Seega kutsuvad postitajad üles tegema 

liikmesriikide vahel tihedamat koostööd. Nad rõhutavad, et 

usaldusväärsuse säilitamise nimel peavad liikmesriigid 

lõpetama üksteisega konkureerimise rahvusvahelisel 

tasandil. 

Postitajad nõuavad karmimat suhtumist ja meetmete 

võtmist selliste riikide suhtes, kes korduvalt rikuvad 

rahvusvahelisi inimõiguste konventsioone ja/või lepinguid 

(vt idee näide). Näiteks innustatakse ELi võtma juhtrolli 

Iisraeli ja Palestiina rahuloomeprotsessis (vt idee näide). 

Sellega on seotud üleskutse kehtestada Euroopa ühine 

relvaekspordi süsteem, mille ranged nõuded tagaksid, et 

ELis toodetud relvi ei kasutata maailmas konfliktide 

õhutamiseks ega inimõiguste rikkumiseks (vt idee).  

Kuigi enamiku ideedega nõutakse ühtsemat ja 

integreeritumat ELi, et tugevdada seeläbi ELi rolli 

ülemaailmse õigus- ja kohtuvõimuna, mis on avatud 

suhtlemiseks mitmepoolsete institutsioonidega nii 

ülemaailmsel kui ka piirkondlikul tasandil (vt idee ja idee 

näide), soovivad teised, et EL keskenduks oma rollile 

majandustegevuses osalejana, nagu see oli algselt 

kavandatud. Sellega seoses leiavad nad, et EL ei peaks 

võtma endale geopoliitilise osaleja rolli, vaid pigem 

säilitama oma algse rolli ühisturuna. Postitajad leiavad, et 

kuna EL ei ole suveräänne riik, ei saa see täita poliitilist rolli 

ülemaailmse osalejana (vt idee näide).  

Arutelu ELi rolli üle maailmas on eriti mõjutanud 

Afganistani kriis. Postitajad rõhutasid selliste geopoliitiliste 

muutuste tähtsust, mille on esile kutsunud Ameerika 

Ühendriikide üha suurem taandumine välisasjadest ja 

konfliktidest. Paljud postitajad peavad Talibani võimule 

naasmist Lääne ebaõnnestumiseks ja märgiks, et ELil on 

aeg võtta välispoliitilistes küsimustes roll, mis ei sõltu 

strateegilisest liidust USAga (vt idee näide). See korduv 

üleskutse välispoliitika ühtse lähenemisviisi saavutamiseks 

on olnud teemaks mitmel üritusel (vt üritus). 

 

 

 

Kaitse 

 

Seoses ELi kõva võimu tugevdamisega – mida peetakse 

samuti äärmiselt oluliseks (vt ürituse näide) – pooldavad 

postitajad ühise Euroopa armee loomist (vt idee näide). See 

on üks selle teema all kõige enam toetatud ideid. Samuti 

esitavad postitajad mõtte luua ELi tasandil rohkem erijõude 

või -institutsioone, näiteks Euroopa sõjaväeakadeemia 

(vt idee näide). Sõjalise haridusega seoses teeb üks osaleja 

ka ettepaneku anda Euroopa noortele sõjaline algväljaõpe 

(vt idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/81445?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcountry%5d%5b%5d=&filter%5bcountry%5d%5b%5d=aut&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bgd&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bel&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bih&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bra&filter%5bcountry%5d%5b%5d=hrv&filter%5bcountry%5d%5b%5d=cyp&filter%5bcountry%5d%5b%5d=cze&filter%5bcountry%5d%5b%5d=dnk&filter%5bcountry%5d%5b%5d=fin&filter%5bcountry%5d%5b%5d=fra&filter%5bcountry%5d%5b%5d=geo&filter%5bcountry%5d%5b%5d=deu&filter%5bcountry%5d%5b%5d=grc&filter%5bcountry%5d%5b%5d=hun&filter%5bcountry%5d%5b%5d=irl&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ita&filter%5bcountry%5d%5b%5d=lva&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ltu&filter%5bcountry%5d%5b%5d=lux&filter%5bcountry%5d%5b%5d=nld&filter%5bcountry%5d%5b%5d=pol&filter%5bcountry%5d%5b%5d=prt&filter%5bcountry%5d%5b%5d=rou&filter%5bcountry%5d%5b%5d=rus&filter%5bcountry%5d%5b%5d=srb&filter%5bcountry%5d%5b%5d=svk&filter%5bcountry%5d%5b%5d=svn&filter%5bcountry%5d%5b%5d=esp&filter%5bcountry%5d%5b%5d=swe&filter%5bcountry%5d%5b%5d=tur&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ukr&filter%5bcountry%5d%5b%5d=gbr&filter%5bcountry%5d%5b%5d=usa&filter%5bdate%5d%5b%5d=&filter%5bdate%5d%5b%5d=past&filter%5bmeeting_report%5d=all&filter%5borigin%5d%5b%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&filter%5bstate%5d=&filter%5btype%5d%5b%5d=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/63790
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/187
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/81
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/162
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/17029
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/110386
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Mõne postitaja jaoks tähendab ELi ja USA liidu näiv langus 

ka tihedamat koostööd ja koordineerimist ELi 

liikmesriikide välispoliitikas (vt idee näide). Mõlemad need 

teemad esitati varem ELi välispoliitika üldeesmärkide 

teema all. Postitajad kutsuvad üles ka looma Euroopa 

luureteenistust (vt idee näide).  

 

Naabruspoliitika ja 

suhted teistega 

Arutlusel on olnud ka assotsieerunud riikide 

(Gruusia, Ukraina, Türgi) väljavaade saada ELi liikmeks. 

Üks ideede alateema käsitleb üldisemalt ELi diplomaatilist 

esindatust, mille puhul kutsuvad postitajad ELi 

institutsioone üles oma huve maailmas nähtavamalt 

esindama ja kaitsma (vt idee näide). Sellega seoses teevad 

nad ettepaneku asendada ELi liikmesriikide saatkonnad 

ühise ELi saatkonnaga, mis esindaks ja ühendaks kõiki ELi 

liikmesriike. See võib tähendada ka, et rahvusvahelistes 

institutsioonides, näiteks NATOs (vt idee näide) või ÜRO 

Julgeolekunõukogus (vt idee) ollaksegi esindatud ELi 

liikmesuse kaudu. Muud ideed hõlmavad ühise ELi passi 

andmist kõigile Euroopa kodanikele (vt idee näide) ning 

Euroopa lipu ja hümni süstemaatilist kasutamist 

rahvusvahelises kontekstis (vt idee näide). 

Selle teema all tehtud postitustes käsitletakse eelkõige ELi 

poliitilisi suheteid Venemaa ja Hiinaga (vt ürituse näide). 

Postitajad rõhutavad vajadust ELi välispoliitika 

lähenemisviisi reform põhjalikult läbi mõelda ja läbi 

vaadata ning sellega jätkata, võttes kasutusele julgema 

lähenemisviisi, mis oleks kooskõlas varasemates teemades 

arutatud lähenemisviisidega. Platvormile postitajad 

arutavad seisukohta, et Hiina puhul peaks EL 

väärtussüsteemide väga suurt erinevust silmas pidades 

kujundama diplomaatilistes suhetes ühtsema ja rangema 

hoiaku ning välja töötama ka Euroopa Liidu 

välisinvesteeringute strateegia, et võidelda Hiina mõju 

vastu kogu maailmas ja eelkõige arengumaades (vt idee).  

Seoses suhetega Venemaa ja Ida-Euroopa riikidega kutsusid 

mõned Saksamaa ja Balti riikide vahelisi suhteid käsitleval 

üritusel osalejad ELi muu hulgas üles toetama Valgevene 

opositsiooni (vt üritus). Seoses ELi suhetega Aafrika 

riikidega väljendavad postitajad arvamust, et tuleks luua 

tõhustatud partnerlus ja kujundada ümber kaubandussuhted 

(vt ürituse näide). Enamik postitajaid nõuab tugevamat 

partnerlust ELi ja Aafrika Liidu vahel, et tugevdada 

piirkondlikku mitmepoolsust (vt idee näide). Teised 

kodanikud nõuavad tugevamaid kahepoolseid partnerlusi 

liikmesriikide ja Aafrika riikide vahel, et käsitleda 

rändeküsimust ja muid Euroopa Liitu ähvardavaid 

julgeolekuohte. See saab aga toimida vaid siis, kui suhted 

arenevad kaugemale endiste koloniaalsüsteemide 

majandusliku ja poliitilise pärandi säilitamisest (vt idee).  

Sama kehtib suhete kohta Ladina-Ameerikaga (vt idee ja 

ürituse näide). 

 

 

 

Otsuste tegemine 

 

Postitajad peavad äärmiselt oluliseks, et EL tegutseks 

rahvusvahelisel poliitilisel areenil oma rolli säilitamise ja 

tugevdamise nimel vankumatu ja ühtsena. Mitmes 

postituses käsitletakse vajadust ühise välispoliitika järele. 

Üleskutset tugevdada ELi suutlikkust osaleda välis- ja 

julgeolekupoliitikas arutati ka Euroopa foorumi avalikul 

konsultatsioonil Soomes, kus arutati Soome praegust ja 

tulevast rolli Euroopas ja ELis (vt üritus).  

Paljudes postitustes kutsutakse üles ühehäälsuse nõuet 

uuesti läbi vaatama. Mitmes idees on väljendatud 

seisukohta, et praegune ühehäälsuse nõudel põhinev 

süsteem võimaldab ühel liikmesriigil ühist välispoliitikat 

blokeerida (vt idee ja ürituse näide). Seda peetakse 

probleemiks, sest see takistab ELil kõnelda maailmas 

usaldusväärse, kindla ja tugeva häälega. Väljendatud idee 

kohaselt peaks EL seega liikuma absoluutse häälteenamuse 

süsteemi suunas. Üks selle teema all kõige enam toetatud 

ideid kirjeldab üksikasjalikult liikmesriikide absoluutse 

häälteenamuse süsteemi, mis toetub Euroopa Parlamendi 

liikmete lihthäälteenamusele, et EL saaks võtta 

täitevmeetmeid ning rakendada tõelist ja usaldusväärset 

välispoliitikat (vt idee). Nagu Euroopa demokraatia teema 

aruteludeski, on praeguse ühehäälsuse nõude alternatiiviks 

pakutud ka kvalifitseeritud häälteenamust (vt idee näide). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/78905
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/150019
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/122200
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/68839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/35674
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/16337).
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/24586
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
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Viimases alateemas käsitletakse Euroopa Parlamendi 

pädevust. Postitajad leiavad, et kuigi Euroopa Parlament on 

toetanud ühise välis- ja julgeolekupoliitika kontseptsiooni 

selle loomisest alates ja püüdnud selle kohaldamisala 

laiendada, on tal ELi välispoliitika kujundamisel endiselt 

vaid kõrvaline roll. Seetõttu leiavad postitajad, et on ülimalt 

oluline anda Euroopa Parlamendile suurem välispoliitiline 

pädevus (vt idee näide). 

 

 

Laienemine  

 

Ühes postituste rühmas arutatakse laienemise ja idapoolsete 

naaberriikide integreerimise vajadust, et kaitsta 

demokraatiat nendes riikides (vt idee näide) ja tagada 

majanduslik stabiilsus ELis (vt idee näide). Neid mõtteid on 

samuti väljendatud ühes selle teema kõige enam toetatud 

idees, milles nõutakse ELi jätkuvat laienemist koos Lääne-

Balkani riikide integreerimisega, et tagada piirkonnas rahu 

ja stabiilsus (vt idee). Korraldatud on mitmeid üritusi, kus 

arutati ELi laienemise ja Lääne-Balkani riikidega seotud 

küsimusi (vt ürituse näide). Sellega seoses kutsutakse üles 

täielikult tunnustama Kosovot (vt idee näide).  

 

Kaubanduspoliitika 

Teema „EL maailmas“ raames kutsutakse 

üles ELi väärtustest lähtuvalt tugevdama 

kaubanduspoliitikat ja reformima 

kaubanduslepinguid, olgu siis seoses inimõiguste või 

keskkonnastandardite järgimisega (vt idee näide). Ühes 

laialdaselt toetatud idees kutsutakse üles reformima ELi 

kaubandus- ja investeerimispoliitikat ning taaskäivitama 

globaalset mitmepoolsust, mille keskmes on inimväärsete 

töökohtade loomine ning põhi- ja inimõiguste, sealhulgas 

töötajate ja ametiühingute õiguste kaitse (vt idee näide).  

Mõni postitaja leiab, et tervise- ja kliimakriisid on esile 

toonud tugevalt globaliseerunud ja üksteisest sõltuva 

Euroopa majanduse kitsaskohad. Maskide puudusest 

tervishoiukriisi ajal, pandeemiajärgsetest tõrgetest 

ülemaailmsetes tarneahelates ning ülemaailmse kaubanduse 

mõjust keskkonnale on tulenenud üleskutsed 

taasindustrialiseerimiseks ja kohaliku tootmise 

suurendamiseks (vt idee). 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/37461
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/130847
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Joonis 12. Teema „EL maailmas“ mõttekaart 

Ühtse ELi saatkonna

loomine liikmesriikide esindamiseksEL

maailmas

Jätkuv laienemine

Naabruspoliitika
ja välissuhted

Keskendumine senisest enam

ELi peamisele rollile ‒ ühisturuna toimimisele

Jõulise seisukoha võtmine Venemaa ja Hiina suhtes

ELi välisinvesteeringute strateegia väljatöötamine, 

et võidelda Hiina mõju vastu kogu maailmas

Tugevama partnerluse väljatöötamine

ELi ja Aafrika Liidu vahel

Kosovo tunnustamine

Tugevamate kahepoolsete partnerluste loomise 

toetamine liikmesriikide ja arenguriikide vahel

Kaubanduspoliitika
tugevdamine

Majanduskoostöö ja -kasvu edendamine

nii ELis kui ka väljaspool

ELi välispoliitika 
üldeesmärgid

Demokraatlike väärtuste ja inimõiguste edendamine

Juhtrolli võtmine

Iisraeli ja Palestiina rahuloomeprotsessis

Meetmete võtmine rahvusvahelisi lepinguid rikkuvate riikide suhtes

Euroopa armee loomine

Otsuste tegemine

Ühise välispoliitika tugevdamine

ELi kui ülemaailmse jõu 

nähtavuse ja mõjuvõimu suurendamine

Kaitse

Euroopa armee loomine

Rohkem spetsialiseerunud jõudude 

või kaitseinstitutsioonide loomine ELi 

tasandil; nt luureteenistus

Kaubanduslepingute edendamine 

kooskõlas ELi väärtustega

Tihedama liikmesriikidevahelise 

koostöö soodustamine

Ühehäälsuse nõude asendamine absoluutse 

või kvalifitseeritud häälteenamusega

Euroopa Parlamendile suurema 

välispoliitilise pädevuse andmine 

Ida-Euroopa integreerimine ELi

Euroopa kultuurilist sisu edastava Euroopa kanali 

loomine

ELi ühtne esindatus sellistes 

rahvusvahelistes organisatsioonides 

nagu NATO või üks ja alaline esindus 

ÜRO Julgeolekunõukogus

Investeerimine kohalikku tootmisse ja 

tööstuse sõltumatuse suurendamisse
ELi strateegilise sõltumatuse edendamine

Assotsieerunud riikide (nagu Gruusia, Ukraina, Türgi) 

ELi liikmeks saamise kiirendamine

Laienemise jätkamine Lääne-Balkani suunas
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Teema „Väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja 

turvalisus“ all on sisestatud kokku 2590 postitust 

(861 ideed, 1420 kommentaari ja 309 üritust). Postitajad 

arutlevad Euroopa väärtuste kontseptsiooni kasutamist 

juhtpõhimõttena ning esitavad ideid võrdõiguslikkuse ning 

mitmesuguste õiguste ja vabaduste kohta. Platvormil 

esitatud arvamuste mitmekesisuse huvides kutsuvad osad 

postitajad üles austama konservatiivsemaid seisukohti. 

Märkimisväärne osa selle teema all toimuvast 

mõttevahetusest käsitleb ohtu, mida põhjustavad ELis esile 

kerkinud nn mitteliberaalsed demokraatiad, kes ei austa ELi 

väärtusi ja kalduvad autokraatlike režiimide suunas. Neid 

peetakse ohtlikeks. Postitajad kutsuvad üles võtma 

meetmeid, et tagada õigusriigi põhimõtte austamine. 

Postitused võib jagada järgmisteks teemadeks.  

 ELi väärtused 

 Õigusriik ja inimõigused 

 Kaasav ühiskond 

 Õigused ja vabadused 

 Julgeolek  

 Lobitöö ja korruptsioon 

 

6. Väärtused ja õigused, 

õigusriik, julgeolek 

ja turvalisus 
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Üritused  
 

Konverentsi raames on toimunud mitmeid üritusi, kus 

arutati selliseid teemasid nagu väärtused, õigused, 

õigusriik, julgeolek ja turvalisus. Näiteks võib tuua 

soolise võrdõiguslikkuse teemalise arutlusringi, milles 

edendati mitmeid ideid võrdõiguslikkuse kohta hariduses 

ja tööhõives (vt üritus), Saksamaa-Ungari dialoogi 

sallivuse väärtuse üle ja selle üle, kui oluline on, et 

noored õpiksid holokaustist (vt üritus), ning kodanike 

dialoogi noorte saksa ja tšehhi osalejate nägemuse üle 

seoses Euroopa tulevikuga (vt üritus). 

Kodanike osalusseminaril ELi põhiõiguste harta kohta 

kutsuti osalejaid üles töötama välja uusi tulevikuks 

sobivaid põhiõigusi. Osalejad esitasid muu hulgas ideid 

õiguste kohta, mis on seotud tehisintellekti, digitaalse 

enesemääramise ning õigusega elada tervislikus ja 

kaitstud keskkonnas, eesmärgiga võtta arvesse hiljutisi 

ühiskondlikke muutusi ja trende (vt üritus).  

Arutlusringis sarjast „Tsenseerimata Euroopa“ käsitleti 

kriitiliselt Brüsseli poliitikat, kusjuures arutluses 

osalejad leidsid, et ELi poliitilistes aruteludes ei olda 

konservatiivsemate ideede suhtes piisavalt avatud 

(vt üritus).  

Muudel üritustel kogu Euroopas teema „Väärtused ja 

õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus“ all on 

kodanikud arutanud ELi väärtuste ja õigusriigi 

kaitsmisega seotud probleeme (vt ürituse näide). Mõnel 

üritusel on olnud lai teemadering, näiteks osalusel 

põhineval arutelul, kus eelkõige noored kodanikud 

saavad jagada oma nägemust ELi tulevikust ja selle 

peamistest väärtustest, mille tulemusena tehakse 

ettepanekuid bürokraatia vähendamiseks, pandeemia ajal 

tehtud muudatuste hindamiseks, inimkesksemaks 

linnaplaneerimiseks ja pigem kohaliku arengu kui ELi-

keskse poliitika toetamiseks (vt üritus). 

 

 

 

 

ELi väärtused 

 

Ühes platvormil esitatud ideede rühmas arutletakse selle 

üle, mida tähendab olla eurooplane, ning väärtuste üle, mida 

EL peaks kehastama ja propageerima (vt näiteks idee ja 

üritus). Eelkõige mainivad mitmed kodanikud, et muu 

hulgas on Euroopa väärtussüsteemi osaks inimväärikuse, 

vabaduse, võrdsuse, demokraatia, õigusriigi, inimõiguste, 

pluralismi, õigluse, solidaarsuse ja soolise võrdõiguslikkuse 

põhimõtted, ning leiavad, et need peaksid liidu poliitikat 

suunama.  

Mõned postitajad arutavad ka selle üle, kas on vaja Euroopa 

põhiseadust, mis määraks selgelt kindlaks Euroopa 

põhiväärtused, mida tuleb ELis austada (vt idee näide). Üks 

kodanik on teinud ka ettepaneku rakendada ELi 

kodanikuühiskonna strateegiat, et kodanikuühiskonna 

organisatsioonid saaksid vabalt tegutseda ja aidata kaasa 

Euroopa väärtuste kaitsmisele (vt idee).  

Üks arutelusuund keskendub usule ja usuväärtustele 

Euroopas, arutledes kristlike väärtuste rolli ja nende 

kaitsmise vajaduse üle (vt idee ja üritus). Teised postitajad 

rõhutavad vajadust pidada selle teema üle avatud ja vabasid 

arutelusid (vt idee). Kristlusega seoses uuriti ühel üritusel, 

kuidas Ida-Euroopa riikides ühitatakse religioossete 

tõekspidamiste avalikku väljendust sallivusega muude 

religioonide ja veendumuste suhtes (vt üritus).  

Õigusriik ja 

inimõigused  

Paljud osalejad väljendavad muret demokraatia ja 

inimõiguste olukorra pärast maailmas. Selles 

teemavaldkonnas postitajad nõuavad rangemat suhtumist, et 

kaitsta ELi väärtusi selliste riikide ees nagu Venemaa ja 

Hiina. Mis puutub olukorda ELis, siis nõuab suur hulk 

osalejaid õigusriigi põhimõtte järgimist ja põhiväärtuste 

kaitsmist liidus (vt idee ja idee). Mõned kodanikud on 

arutanud liikmesriikides kohtute sõltumatuse tagamise 

tähtsust ning on mures ka selle pärast, et rünnatakse naisi, 

LGBTQI+ vähemusi ja inimõigusi (vt idee näide ja idee). 

Mõned postitajad väljendavad muret olukorra üle Ungaris 

(vt idee näide ja idee) ja Poolas (vt idee näide ja idee) seoses 

ELi väärtuste ja õigusriigi põhimõtte austamisega. 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/25873
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/55045
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/11782
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/58213
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/54319
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/31978
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/26863
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/61612
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/118933
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/52
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18648
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/342
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/110518
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/121871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/51948?per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/66562?locale=en
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Vastukaaluks kõlavad hääled, mis nõuavad, et austataks 

nende riikide õigust otsustada riigisiseste küsimuste üle 

(vt idee näide), nimetades näiteks Ungari demokraatlikku 

õigust kaitsta oma piire ning säilitada kristlik religioon, 

kultuur ja homogeenne ühiskond (vt idee). Teine idee nõuab 

sellega seoses teadlikku ELi poliitika kujundamist (vt idee). 

Õigusriigi põhimõtte järgimise tagamiseks teevad mõned 

osalejad ettepaneku vähendada toetusi riikidele, kes seda 

põhimõtet rikuvad, võtta neilt nõukogus hääleõigus (vt idee 

näide) või isegi lõpetada nende ELi liikmesus (vt idee 

näide). Kutsutakse ka üles kasutama õigusriigi põhimõttega 

seotud eelarve kaitse mehhanismi (vt idee) ja soovitatakse 

läbi vaadata aluslepingute artikli 7 kohane menetlus, et 

lihtsustada ELi väärtusi rikkuvate valitsuste karistamist 

(vt idee ja idee). Üks osaleja on teinud ettepaneku, et 

Euroopa Kohus peaks võtma ELis demokraatia ja õigusriigi 

kaitsmisel järelevalvaja rolli (vt idee). Mitu postitajat toetab 

ettepanekut võtta ELis kasutusele demokraatia, õigusriigi ja 

põhiõiguste läbivaatamise mehhanism (vt idee). Samuti 

kutsutakse platvormil üles kaotama ühehäälsuse nõue 

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

ELis otsuste tegemist takistada (vt idee).  

Seevastu mõned kodanikud leiavad, et EL sekkub 

autoritaarselt liikmesriikide põhiseadustesse (vt idee 

näide). Mõned postitajad leiavad ka, et Euroopa Kohtu 

pädevus tuleks läbi vaadata eesmärgiga vältida vastuolusid 

liikmesriikide põhiseadusliku jurisdiktsiooniga (vt idee ja 

üritus). 

Mis puudutab inimõiguste kaitset üldiselt, siis ühes palju 

toetust saanud idees soovitatakse tugevdada mitmesuguste 

inimõigusi käsitlevate õigusaktide täitmise tagamist ELi 

õigussüsteemis (vt idee). Mitmes idees viidatakse 

vajadusele suurendada lapse kaitset õigusaktides ja 

poliitikas (vt idee näide).  

Kaasav ühiskond  

Kuna paljud postitajad peavad võrdõiguslikkust ELi 

põhiväärtuseks, kutsutakse mitmes idees üles tegema 

suuremaid jõupingutusi kaasava ühiskonna loomiseks. Ühe 

palju toetust saanud ideega selles küsimuses nõutakse 

suuremat soolist võrdõiguslikkust (vt idee näide ja üritus) 

ning naiste mõjuvõimu suurendamist (vt üritus). Sellega 

seotud ettepanekutes on käsitletud ka naiste arvu 

suurendamist poliitiliste ja majanduslike otsuste tegijate 

hulgas (vt idee näide). Peale selle arutavad paljud osalejad 

seksuaal- ja reproduktiivõigusi, sealhulgas õigust abordile 

(vt idee näide) ning internetis kättemaksuporno ja 

ahistamise vastu võitlemist (vt üritus). 

Arvukates ideedes nõutakse suuremat toetust puudega 

inimestele järgmistel viisidel: i) puuetega inimeste jaoks 

takistuste eemaldamine, muutes tooted ja teenused 

ligipääsetavamaks (vt idee ja üritus), ii) nende inimõiguste 

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

diskrimineerimise vastu (vt idee). Ühel samuti väga palju 

kommenteeritud üritusel nõutakse Downi sündroomiga 

inimeste kaasamist ja seadusandlikke algatusi nende 

toetamiseks (vt üritus). 

Ühiskonna vananemist arvestades on platvormil esitatud 

üleskutseid võidelda ealise diskrimineerimise vastu 

(vt idee). Samuti korraldati üritus eesmärgiga uurida 

demograafiliste muutuste mõju ühiskonna struktuurilistele 

alustele (vt üritus).  

Paljud osalejad nõuavad LGBTIQ-inimeste kaitsmist ja 

samasooliste abielude tunnustamist kõigis ELi 

liikmesriikides (vt idee näide). Ühel seminaril käsitleti 

LGBTIQ-inimeste õiguste integreerimist eri teemadesse 

(vt üritust). 

Paaril üritusel juhitakse tähelepanu ka rahvus- ja etniliste 

vähemuste õiguste küsimusele (vt üritus), sealhulgas 

romade kogukonnale (vt ürituse näide).  

 

 

Õigused ja vabadused 

Suur hulk postitusi keskendub digipöördega seotud õiguste 

ja vabaduste küsimustele. ELi isikuandmete kaitse 

üldmäärust peetakse peamiseks vahendiks, mille abil 

takistada ettevõtetel isikuandmete müüki (vt idee). Sageli 

kutsutakse üles piirama biomeetriliste andmete kasutamist 

jälgimise eesmärgil (vt idee) ning isikuandmete kogumist 

ja jagamist üldisemalt (vt idee näide). Paljud kodanikud 

arvavad, et sularahas maksmise võimalust tuleks tunnustada 

demokraatliku õigusena (vt idee näide). Samuti on 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/124948
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/46267
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/136490
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/66562?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87488
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117250
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105667
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/53857
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/95900
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/7030
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/25873
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/115410
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/48711
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/88151
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/267
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/84217
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67222
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/19405
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/96460
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/6801
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/34024
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/32869
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/18052
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/99958
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
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tõstatatud vajadus paremate õigusaktide ja vahendite järele, 

et lahendada eraelu puutumatuse probleeme, mis on seotud 

interneti ja sotsiaalmeedia ning kogu uue tehnoloogiaga 

(vt idee). 

Ühes teises postituste rühmas rõhutatakse vajadust tühistada 

COVID-19 meetmed, kui pandeemia seda võimaldab, et 

tagada tavapärase olukorra taastumine ja anda kodanikele 

tagasi nende vabadused (vt idee). Sellega seoses kutsutakse 

üles hoiduma selliste kodanike diskrimineerimisest, kes on 

otsustanud, et nad ei soovi põhiteenustele juurdepääsu 

saamiseks lasta end vaktsineerida ega regulaarselt testida 

(vt idee näide). COVID-19 vastu vaktsineerimisega seotud 

küsimusi käsitletakse üksikasjalikumalt tervise teema all. 

Palju kõlapinda ja toetust on leidnud üleskutse, et EL võiks 

võtta loomade õiguste kaitsmisel juhtrolli (vt idee), näiteks 

„loomapidamisloa“ kasutuselevõtu kaudu (vt idee). 

Postitajad on seisukohal, et kuigi ELi aluslepingutes 

tunnustatakse loomi aistimisvõimeliste olenditena, esineb 

põllumajandus- ja lihatööstuses ikka veel nende väär- ja 

julma kohtlemist (vt idee näide).  

Üks üritus korraldati selleks, et arutada, mil määral tuleks 

reguleerida veebisisu ja kuidas see mõjutab sõnavabadust, 

kusjuures mõned kodanikud toetasid Euroopa 

digitaalkeskkonna ühtse raamistiku loomist (vt üritus). 

Näiteks peetakse valeuudiseid ohuks demokraatlikele 

põhiväärtustele (vt üritus). Vaenukõne teema osutab 

vajadusele selle probleemiga tegeleda ning suurendada 

vaenukõne (nt idee ja üritus) ja vaenukuritegude (vt üritus) 

ohvrite kaitset. 

Ühel osalusseminaril arutati ajakirjandus- ja 

meediavabadust ning peamisteks järeldusteks olid vajadus 

suurendada meedia pluralismi läbipaistvust ja tagada 

ajakirjanike parem kaitse (vt üritus). 

Mõned osalejad toetavad õigust end ise kanepiga ravida (vt 

idee näide) ning arutlevad narkootikumide 

dekriminaliseerimise ja legaliseerimise üle laiemalt (vt idee 

näide). Seda küsimust käsitletakse ka tervise teema all.  

Mõned postitajad keskenduvad konkreetselt 

õigusküsimustele ja ELi-sisese liikuvuse mõjule, arutades 

vajadust lihtsustada protsesse, näiteks seoses pärimisasjade 

menetlemisega (vt idee) ja surmaga (vt idee), ning 

soovitades ühendada liikmesriikide abieluvararežiimide ja 

registreeritud kooselu registrid (vt idee). Avatud foorumi 

veebiseminaril arutasid osalejad kriminaalmenetluses 

kohaldatavaid menetlusõigusi kogu ELis (vt üritus).  

Lõpuks viitab üks idee kinnipeetavate õigustele, kutsudes 

ELi üles võtma vastu ühise poliitilise ja 

investeerimisprogrammi vanglasüsteemi ja kinnipeetavate 

haldamiseks, et vältida vanglate ülerahvastatust (vt idee).  

 

Julgeolek  

Platvormil praegu laialdaselt toetust saanud ja 

kommenteeritud idee on ettepanek luua ELi armee, et 

liikmesriike vaenulike välismaiste osalejate eest paremini 

kaitsta, võttes arvesse ebakindlust seoses USA 

seisukohtadega (vt idee). Mitu osalejat on siiski selle 

ettepaneku kahtluse alla seadnud, kommenteerides 

peamiselt ELi kaitse ja riigikaitse vahelisi poliitilisi 

tagajärgi ja seoseid. Seda ideed arutatakse ka teema „EL 

maailmas“ all. Samuti arutavad postitajad välispoliitika 

tulevikku ja seda, kuidas välispoliitikat muuta, et tagada 

Euroopa rahvusvaheline roll (vt üritus). Nad kutsuvad ELi 

üles uuesti läbi mõtlema, mida ta peab oma 

julgeolekueesmärkide osas esmatähtsaks, võttes arvesse 

selliseid küsimusi nagu rändekriis, Afganistan ning Hiina 

oht Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas (vt idee).  

Sisejulgeoleku valdkonnas kutsutakse platvormil üles 

hõlbustama piiriülest õiguskaitset (vt idee). Mõned osalejad 

leiavad, et tuleks ka tugevdada Europoli kui juba 

olemasolevat Euroopa ametit, mis võitleb rahvusvahelise 

kuritegevuse ja terrorismi vastu (vt idee). Arvestades 

liikumisvabadust ELis, toetavad mõned kodanikud seda, et 

loodaks Euroopa amet, mille abil tugevdada koostööd 

liikmesriikide vahel võitluses terrorismi ja organiseeritud 

kuritegevuse vastu (vt idee). Mõned osalejad leiavad, et 

tuleks ka tugevdada Europoli kui juba olemasolevat 

Euroopa ametit, mis võitleb rahvusvahelise kuritegevuse ja 

terrorismi vastu (vt idee). Ühe idee kohaselt tuleks ELi 

tasandil koordineerida politseiteenistusi, et tagada 

võrdõiguslikkus ja ühtsed töömeetodid kõigis 

liikmesriikides (vt idee). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/115699
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/102169
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/39436
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/50164
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/68675
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/12674
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21385
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/13400
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/108509
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/104248
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/108538
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/18151
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13312
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/51613
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101707
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105405
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/119263
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/119263
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101938
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Lobitöö ja 

korruptsioon  

Nagu ka Euroopa demokraatia teema all, 

keskenduvad mõned postitajad lobitöö ja 

korruptsiooniga seotud küsimustele. Käesolevas 

teemavaldkonnas on tehtud üleskutseid, et EL võitleks 

liikmesriikides maksustamise vältimise ja korruptsiooni 

vastu (vt idee näide), samuti ettepanekuid, kuidas tõhustada 

erahuvidel põhineva lobitöö reguleerimist ja läbipaistvust 

ning piirata selle mõju ELi poliitikale (vt idee näide) ja 

otsustusprotsessidele (vt üritus). Teised osalejad arutavad, 

kuidas võidelda korruptsiooniga ELi institutsioonides, 

kuidas kasutada ELi rahalisi vahendeid ja kuidas kaitsta 

rikkumisest teatajaid (vt idee). Üks osaleja teeb ettepaneku 

luua tõe- ja lepituskomisjon, kes tegeleks ELi aluslepingute 

rikkumistega, mille ELi ametnikud väidetavalt toime on 

pannud (vt idee).  

Lisaks korruptsioonivastasele võitlusele ELi 

institutsioonide tasandil kutsutakse ELi üles kontrollima 

riiklike haldusasutuste erapooletust, et võidelda favoritismi 

ja omavoli vastu (vt idee ja üritus) ning kohtusüsteemi 

korruptsiooni vastu (vt idee).

http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/6271
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89530
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21682
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/128800
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Joonis 13. Teema „Väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus“ mõttekaart 

Väärtused

ja õigused, 

õigusriik,

julgeolek ja turvalisus

Õigusriigi 
põhimõte 
ja inimõigused

Ühehäälsuse nõude kaotamine

demokraatlikuma otsustusprotsessi nimel

Selle tagamine, et liikmesriigid järgiksid demokraatliku õigusriigi 

põhimõtteid ning võtaksid karistusmeetmeid juhul, kui 

demokraatia põhimõtteid rikutakse
Euroopa Kohtule

demokraatia ja õigusriigi järelevalvaja rolli andmine

ELi väärtuste kaitsmine

vastasseisus Venemaa ja Hiinaga

Julgeolek

COVID-19 meetmete valguses vaba liikumise õiguse 

ja mittediskrimineerimise tagamine

LGBTQ-inimeste õiguste eest seismine ja

samasooliste abielude tunnustamine kõigis liikmesriikides

Kanepi legaliseerimine

Lobitöö ja 
korruptsioon

Korruptsioonivastane võitlus riiklikul ja ELi tasandil ning

lobitöö reeglite tõhustamine

Soolise võrdõiguslikkuse rakendamine ja 

naiste esindatuse suurendamine

Vajadus arutleda selle üle, milline on religiooni koht Euroopa 

ühiskonnas

Euroopa alusväärtuste austamine Euroopa 

põhiseaduses

ELi väärtused

Poliitika juhindumine Euroopa Liidu väärtussüsteemist: 

inimõigused, vabadus, võrdsus, demokraatia jne

Loomade õiguste kaitsmine ning

väär- ja julma kohtlemise kaotamine intensiivse 

loomakasvatuse farmides

Eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse

Õigused ja 
vabadused

Euroopa kaitseväe loomine

Euroopa maffia- ja terrorismivastase

võitluse ameti loomine

Maksustamise vältimise tõkestamine liikmesriikides 

Puuetega inimeste kaasamise parandamine, 

eemaldades takistused ja võideldes 

diskrimineerimise vastu 

Euroskeptikud kutsuvad üles tühistama Euroopa õigust ja 

kaotama ELi võimustruktuuri

Ealise diskrimineerimise vastu võitlemine 

Valimisõiguste ühtlustamine liikmesriikides

Kaasav ühiskond

Euroopa politseiteenistuse loomine

Vähemusi (nt roma elanikkond) kaasamist 

käsitlevate strateegiate edendamine

Seadusandlike meetmete võtmine lapse õiguste kaitse 

suurendamiseks

Südametunnistusevabaduse ja sõnavabaduse säilitamine

Vaenukõne ja vaenukuritegude vastu võitlemine

Perekonnaseisutunnistuste tunnustamise hõlbustamine 

kogu ELis 

Favoritismi ja omavoli vastu võitlemine 

liikmesriikide haldusasutustes

ELi otsustusprotsessi läbipaistvamaks ja 

vastutustundlikumaks muutmine

Seksuaal- ja reproduktiivõiguste tõhustamine

Pressi- ja meediavabaduse tagamine

Inimõigusi käsitlevate õigusaktide täitmise parem tagamine 

ELi õiguskorras

Ühise vanglate haldamise korra vastuvõtmine, et 

tagada kinnipeetavate õiguste austamine
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Digiülemineku teema all on sisestatud 552 ideed, 

976 kommentaari ja 217 üritust – kokku 1745 postitust. 

Ideid on abstraktsematest ettepanekutest sellistel teemadel 

nagu kestlikkus ja kestvus kuni konkreetsemate 

ettepanekuteni digihariduse ning e-tervise ja netihääletuse 

valdkonnas. Sel teemal postitanud rõhutavad, et pidades 

silmas tuleviku majandust, koostööd, tervishoidu ja muid 

eluvaldkondi, on digipööre vajalik. Siiski toovad nad välja 

ka mitmeid digipöördega seotud probleeme, nagu eetilised 

kaalutlused, isikuandmete kaitse üldmääruse puudused ja 

küberohud. Erinevaid ideid saab rühmitada järgmistesse 

teemadesse: 

 Digiinnovatsioon 

 Digitaalne suveräänsus ja eetika 

 Euroopa digitaalsed vahendid 

 Digitaalõigused ja kaasamine 

 Saaste, kestlikkus ja kestvus 

 Digitaalandmed 

 Digimajandus 

 Küberohud 

 Netihääletus 

 E-tervis 

 Haridus ja koolitus 

7. Digiüleminek  

 



 

© Kantar Public 2021 52 

Üritused  
Digipöörde teemal on korraldatud mitu üritust. 

Hispaanias on korraldatud kodanike veebiseminare, mis 

annavad osalejatele võimaluse esitada konverentsile 

ettepanekuid. Sealhulgas on tehtud ettepanekud luua 

avaliku halduse ettevõtjaid koolitavad meeskonnad, 

suurendada investeeringuid töötajate digioskustesse ning 

kasutada ELi vahendeid digipöörde strateegia 

edendamiseks ja VKEde vahelise koostöö 

soodustamiseks (vt üritus). 

Arutelus noorte hispaania kodanikega on rõhutatud, et 

EL peab investeerima muu hulgas digitaalsesse 

arengusse (vt üritus). 

Teised üritused on seotud aruteludega tsensuuri ning 

vaenukõne ja valeuudiste leviku üle digiplatvormidel ja 

sotsiaalmeedias. Paljud arvamuste vahetused postitajate 

vahel on toonud esile vajaduse tugevdada 

väljendusvabadust ja kaitsta tarbijate õigusi (vt üritus). 

Õiglase digipöörde, ühendatuse taseme parandamise 

ning tervishoiu- ja sotsiaalteenustele juurdepääsu teemal 

on toimunud mitu seminari ja veebiarutelu, mis 

keskendusid eelkõige digitaalsele ebavõrdsusele linna- ja 

maapiirkondade vahel (vt üritus).  

Digipöörde põhiliste teemade osana toimus 2021. aasta 

märtsist juunini foorum, millel käsitleti digipöörde mõju 

ja üleilmset konkurentsivõimet kõrgharidussektoris. 

Veel üks aruteluteema on võimalus tugevdada 

veebiplatvormide ja digitaalsete vahendite 

kasutuselevõtmise kaudu teadusuuringute ja hariduse 

ühendatust ja usaldusväärsust (vt üritus). 

 

 

 

 

Digiinnovatsioon  

 

Platvormil esitatud ideedega, mis käsitlevad digitaalset 

kasvu, toetatakse eelkõige ELi rolli suurendamist 

tehisintellekti (TI) vahendite edasiarendamisel. Praeguseid 

TI võimalusi silmas pidades kutsub üks idee üles neid 

paremini planeerima ja reguleerima, et muuta need 

ohutumaks ja kättesaadavamaks (vt idee näide). Ometi 

pakub TI kasutamine ja arendamine postitajatele 

mõttevahetuseks ainest; mõned postitajad rõhutavad, et 

tulevikus on oht luua TI, mis võib olla inimajust võimekam 

(vt idee näide). Lisaks digitaalselt vähem informeeritud 

inimeste tõrjutusele käsitleti laieneva digipöörde muude 

puuduste üle toimunud aruteludes muu hulgas 

dehumaniseerimist, robotiseerimist ning inimeste suuremat 

järelevalvet ja jälgimist (vt idee). 

Digitaalne suveräänsus 

ja eetika 

Digitaalse suveräänsuse edendamiseks platvormil esitatud 

ideedes keskendutakse Euroopa strateegilisele 

sõltumatusele seoses riistvara, tarkvara ja sotsiaalmeedia 

platvormidega ning kutsutakse mitmel korral üles 

tugevdama tarkvara paindlikkust ja usaldusväärsust 

(vt idee). Teine ideede alarühm hõlmab ELi digitaalse 

arengu ja tootmise edendamist, võttes meetmeid 

veebitööstuse monopolide suhtes (vt idee näide) ja pidades 

silmas teisi osalejaid, nagu USA või Hiina. Näiteks antakse 

ühes idees soovitus arendada ja edendada Euroopa enda 

kiibitootmist (vt idee) või investeerida Euroopa avatud 

lähtekoodiga tarkvarasse (vt idee näide). Üleskutse 

saavutada Euroopa Liidu strateegiline autonoomia 

digivaldkonnas ja töötada välja Euroopa digipöördemudel 

on üks ideid, mis esitati Saksamaa, Itaalia ja Euroopa 

vaatlusrühma korraldatud kodanikuosaluse programmis ja 

foorumis (vt üritus). 

Mitme sarnase idee puhul pannakse suurt rõhku eetilisele 

aspektile. Täpsemalt soovivad postitajad suurendada ELi 

digitaalset suveräänsust, et saavutada täielik kooskõla 

Euroopa väärtuste, standardite, läbipaistvuse ja eetikaga 

(vt idee näide). Lisaks kutsutakse ühes palju toetatud idees 

üles õiglasele digipöördele, mis põhineb inimõigustel, 

sealhulgas töö- ja ametiühinguõigustel (vt idee), ning 

kutsutakse üles kaitsma väljendusvabadust vaenukõne eri 

vormide ja valeuudiste leviku vastaste meetmetega 

(vt üritus).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/56200
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/358
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/340
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/48181
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/89498
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80587
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/106162
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/340
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Euroopa digitaalsed 

vahendid 

Selles teemavaldkonnas on ettepanekute 

hulgas rida konkreetseid ideid Euroopa 

kodanike jaoks tehnoloogiliste ja digitaalsete 

vahendite loomise kohta. Suur hulk ideid käsitleb digitaalse 

kodakondsuse loomist, sh ideed üleeuroopaliseks e-

identimiseks (vt idee). Samuti soovitavad postitajad luua 

Euroopa e-rahakoti, kus kõik paberdokumendid on 

asendatud digitaaldokumentidega (vt idee). Teised 

postitused keskenduvad Euroopa e-teenustele. Näiteks 

soovitatakse luua Euroopa ühekordse sisselogimisega 

identimisteenuse pakkuja avalikele teenustele juurdepääsu 

tagamiseks (vt idee) ning rõhutatakse vajadust ühtlustada 

standardeid ja luua Euroopa tasandil ühtne autentimiskonto 

(vt idee). Samuti on tehtud ettepanek võtta kasutusele ELi 

digitaalne piiriülene teenusekaart, mis lihtsustaks piirialadel 

elavate kodanike juurdepääsu avalikele ja hädaabiteenustele 

(vt idee). Üritustel arutati veel selliste digitaalsete vahendite 

ja teenuste arendamist nagu ELi digitaalne identiteet, 

Euroopa rakenduse loomist ja Euroopa digitaalse passi 

kasutuselevõttu (vt ürituse näide). 

Laialdaselt arutatakse ELi digitaalse ühendamise alateemat 

(vt idee) ja kutsutakse üles suuremale ühtlustamisele 

Euroopa tasandil, võttes kasutusele ühised digitaalsed 

vahendid. Näiteks soovitatakse luua spetsiaalne Euroopa 

sotsiaalvõrgustik avaliku arvamuse väljendamiseks 

(vt idee) ja luua raamistik, mis aitab kõigil ELi 

liikmesriikidel teha IT-projektide vallas koostööd. Seda 

ideed arendatakse edasi mitme soovitusega, mis hõlmavad 

kodanikuosaluse digiportaale ja igapäevases elus 

vajaminevat tuvastamist (vt idee).  

Peale selle kutsutakse üles tugevdama tarbijakaitset 

internetikeskkonnas (vt idee näide), mis lubaks näiteks 

tarbijatel edaspidi oste tehes kergemini oma meelt muuta. 

Üks idee võtab arutusele vajaduse tagada peamistele 

ühisrahastamisplatvormidele juurdepääs kõigist 

liikmesriikidest (vt idee). 

 

 

Digitaalõigused ja kaasamine  

Postitajate arvates on digitaalühiskonna 

laienemisega tekkinud mitmeid probleeme. 

Üks probleemidest, mis postitustes esile 

kerkib, on haavatavaid rühmi mõjutav digilõhe. 

Veebiarutelus arutati näiteks meie ühiskonnas üha 

hoogustuvat digipööret ja sellega kaasnevat teatavate 

elanikkonnarühmade, nn digipöördes mahajääjate 

suurenevat tõrjutust (vt üritus). 

Seetõttu rõhutavad postitajad vajadust tagada tasuta ja 

kaasav juurdepääs digikeskkonnale ja -sisule, nõudes 

näiteks ligipääsetavaid ja taskukohaseid digiteenuseid ja -

seadmeid (vt idee näide). Paljudes ideedes soovitatakse 

parandada noorte ja eakate inimeste digikirjaoskuse ja -

õppe taset, et edendada digitaalset ühtekuuluvust (vt idee). 

Lisaks on mitmes arutelus käsitletud naisettevõtluse 

suurendamist ja eesmärki edendada naiste digioskusi 

(vt üritus).  

Üks postitaja teeb ettepaneku võtta kasutusele 

järelevalvemehhanism, et tagada õiglane ja võrdne 

digipööre ning digioskuste omandamine (vt idee). 

Osades ideedes rõhutatakse konkreetselt digitaalset 

ebavõrdsust linna- ja maapiirkondade vahel. Selles 

teemavaldkonnas on kõige enam arutatud ettepanekuid 

parandada ühendatust ja juurdepääsu olulistele avalikele ja 

erateenustele ning transpordile (vt üritus).  

Saaste, kestlikkus 

ja kestvus 

Mitmel puhul seovad postitajad digipöörde 

kliimamuutustega, rõhutades näiteks, et digipöördega 

seotud jõupingutuste suurendamisest oleks abi saaste 

vähendamisel. Näiteks kutsutakse üles võtma kasutusele 

digitaalne tootepass, mis oleks kättesaadav ruutkoodide 

kaudu ja sisaldaks teavet toote päritolu, koostise, 

keskkonnamõju, ringlussevõtu ja lõppkäitluse kohta 

(vt idee).  

Veel üks hulk ideid on seotud digitaalsete jäätmetega, 

kutsudes näiteks üles valmistama uusi tooteid 

ringlussevõetud elektroonikajäätmetest (vt idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/97656
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80257
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123785
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115635
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/44155
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115469
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/8548
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/26533
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407
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Lisaks pannakse rõhku vastupidavatele, parandatavatele 

ning õiglaselt ja eetiliselt toodetud digiseadmetele, mille 

soetamist võiks soodustada näiteks madalamate maksude 

abil (vt idee). Kõige uuematest ideedest keskenduvad paljud 

sellele, kuidas suurendada kestlikkust ja juurdepääsetavust 

mitte ainult digiseadmetele, vaid ka digitaristule, ning 

arendada arukaid linnu (vt idee näide). Teine osa sama 

valdkonna ideid sisaldab ettepanekut edendada 

kättesaadavate ja kestlike tehnoloogiate arendamist, 

investeerides vähesaastavasse tehnoloogiasse (vt idee). 

Mõned postitajad osutavad veel sellele, et satelliitide 

kasutuselevõtt suurendab kosmosereostust, ja kutsuvad üles 

seda probleemi lahendama (vt idee näide). 

 

Digitaalandmed 

Digitaalandmete teemavaldkonnas rõhutavad postitajad 

seniseid edusamme, märkides, et EL on digimaailmas 

inimeste kaitsmisel esirinnas. Siiski kutsutakse üles tegema 

selles valdkonnas lisaedusamme (vt ürituse näide). Näiteks 

keskendutakse ettepanekutes isikuandmete kaitse 

üldmääruse muutmisele, et lihtsustada isikuandmete 

veebipõhisest kogumisest keeldumist (vt idee). Samas 

kutsutakse üles koostama selgemaid õigusakte ja mitte 

koormama kasutajaid pidevate nõusolekutaotlustega 

(vt idee näide). 

Mitu postitajat kutsub üles piirama või keelustama 

asukohapõhist tõkestust (vt idee näide), ühtlustama 

andmekaitsesüsteeme kogu ELis ja looma ELi kodanikele 

isikliku pilve (vt idee). Lõpuks kutsutakse üles looma väga 

turvalisi identimissüsteeme, mis põhinevad näiteks 

sõrmejälgede kasutamisel (vt idee näide). 

 

Digimajandus 

Kooskõlas teemaga „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus 

ja töökohad“ kutsutakse mitmes selle valdkonna all esitatud 

idees üles suhtuma digimajandusse positiivselt. Üks idee 

käsitleb näiteks ELi plokiahela platvormi rakendamist 

(vt idee). On ka postitajaid, kes arutavad krüptorahade 

küsimust, nõudes valitsustelt krüptorahade kasutuselevõttu, 

et saada kasu digitaalsest ja majanduslikult aktiivsest 

ühiskonnast ning seda arendada (vt idee näide), või siis 

arutavad krüptorahade reguleerimise või keelustamise 

vajadust (vt idee näide). 

Peale selle propageeritakse mitmes idees digieuro 

kasutuselevõttu turvalise ja mugava makseviisina (vt idee 

näide). 

Veel üks sats ideid puudutab investeerimise soodustamist ja 

Euroopa digituru konkurentsivõime suurendamist sellega, 

et edendatakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

(VKEde) digipöörde strateegiat (vt idee näide) ning 

parandatakse Euroopa digitaristute raames idufirmade 

arenguks vajalikke turutingimusi (vt idee).  

 

Küberohud 

Küberohtude teemavaldkonnas esitatud ideed on seotud 

interneti ohutuse ja turvalisusega. Näiteks rõhutavad 

osalejad, et EL peaks olema võimeline end veebipõhiste 

ohtude ja kübersõja korral kaitsma. Mõni läheb veelgi 

kaugemale, tehes ettepaneku luua Euroopa küberarmee, mis 

võiks toetada ka digipööret vähem edusamme teinud ELi 

riikides (vt idee näide). Peale selle toetatakse mitmes idees 

kogu ELi hõlmavate õigusaktide vastuvõtmist kodanike 

eraelu puutumatuse kaitsmiseks (vt idee) ja kaitse 

tugevdamiseks küberkuritegevuse eest, suurendades 

andmesüsteemide turvalisust, läbipaistvust ja seonduvat 

vastutust (vt idee näide).  

 

Netihääletus 

Netihääletuse teemavaldkonnas juhivad mitmed platvormil 

postitanud tähelepanu e-valimiste ja e-allkirja eelistele 

(vt idee), eelkõige pandeemia kontekstis (vt idee näide). 

Seda konverentsi algusest peale digipöörde teema all 

märkimisväärsel arvul kommentaare kogunud valdkonda on 

käsitletud tõhususe, ohutuse ja innovatsiooni, mitte 

demokraatia edendamise seisukohast. Kuid kommentaaride 

hulgas leidub ka vastupidiseid seisukohti, mis osutavad 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/109661
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/100321
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114742
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/81049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/117153
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119696
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115930
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129196
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/112498
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/89795
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482
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mitmele e-valimiste puudusele. Postitajad soovitavad ELis 

netihääletuse turvalisuse tagamise võimalike vahenditena 

kasutada plokiahela tehnoloogiat või luua Euroopa enda 

põhjalikult krüpteeritud e-posti süsteemi. 

 

E-tervis 

E-tervise teemavaldkonnas pakub hulk platvormil esitatud 

ideid välja ettepanekuid konkreetsete meetmete võtmiseks 

kodanike tervise tugevdamiseks digimaailmas. Ettepanekud 

hõlmavad näiteks töötaja õigust tööst välja lülituda 

(vt idee), sotsiaalmeediast puhkamise päeva kehtestamist 

(vt idee) või noorte digihariduse edendamist, et 

propageerida tehnoloogia tervislikku ja teadlikku 

kasutamist. 

Samas kutsutakse üles rakendama e-tervist kogu ELis 

(vt idee näide), näiteks luues ühtse platvormi e-tervise 

haldamiseks (mis oleks eriti atraktiivne paljudele 

eurooplastele, kes kasutavad piiriülese liikumise võimalusi) 

ja võttes kasutusele (Euroopa) e-tervise ID-kaardi (vt idee 

näide), mis sisaldaks teavet vaktsineerimise ja 

tervisekindlustuse kohta. Viimati nimetatud idee hõlmab ka 

ELi elektrooniliste sertifikaatide loomist (vt idee näide), 

kuid sellega seoses tuntakse muret eraelu puutumatuse ja 

andmekaitse pärast. Neid valdkondi käsitletakse ka tervise 

teema all. 

 

Haridus ja koolitus 

Hariduse ja koolituse teemavaldkonnas toetab hulk 

platvormil esitatud ideedest terviklike, kogu ELi hõlmavate 

jõupingutuste tegemist teadlikkuse suurendamiseks kõigil 

tasanditel, alustades algkoolis ja jätkates terve haridustee 

jooksul (vt idee näide ja üritus). Rõhutatakse, et majanduse 

jaoks on digioskuste arendamine ja edendamine üks 

prioriteete (vt idee näide). Uuemate ideedega soovitatakse 

teaduskarjääri arengu edendamist (vt idee näide ja üritus) 

ning noortele üliõpilastele suunatud teadusprogrammide 

väljatöötamist, investeerides digi- ja innovatsiooni 

valdkonda (vt idee).  

Ühes alateemas kutsutakse üles tegema investeeringuid ja 

jõupingutusi digipöörde hoogustamiseks hariduses (vt idee 

näide). Sellega seoses arutavad postitajad vajadust 

suurendada digikirjaoskust kõigis ELi riikides, näiteks 

algatades meedias reklaamikampaania digipöörde 

nähtavamaks muutmiseks (vt idee).  

Peale selle on tervishoiukriisi kontekstis saanud e-õppest 

üks kõige rohkem arutatud teemasid postitajate hulgas. 

Näiteks on tehtud ettepanek luua ühtne Euroopa 

kaugõppeplatvorm (vt idee) või digitaalsete sertifikaatide 

ühine veebiportaal (vt idee näide).  

  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119698
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/56464
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129725
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123721
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119705
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Joonis 14. Teema „Digiüleminek“ mõttekaart 

Digiülemineku soodustamine saaste 

vähendamiseks

Digiüleminek

Investeerimine innovatsiooni ning riist- ja tarkvara

arendamisse ja tootmisesse ELis

Eetiliste sotsiaalmeediaplatvormide väljatöötamine

kooskõlas Euroopa väärtuste ja standarditega

Kättesaadavate ja taskukohaste

digiteenuste ja -seadmete tagamine kogu ELis

Tehisintellekti alaste teadusuuringute arendamine ja neisse investeerimine

Meie ühiskonna digiüleminekust tuleneva ebavõrdsuse 

negatiivsete tagajärgede uurimine

Investeerimine interneti ohutusse ja turvalisusesse

Euroopa küberarmee loomine

Digioskuste arendamine terve haridustee jooksul

Investeerimine haridussüsteemi digiteerimisse

Digikirjaoskuse edendamine ELis

Digitaalse kodakondsuse loomine koos

digitaalse innovatsiooniga ELis

Digiportaalide loomine kodanikuosaluse jaoks

Ühtse ühisrahastamisplatvormi kasutuselevõtt

ELi kodanike ja ettevõtjate jaoks
Tööst välja lülitumise õiguse tagamine

Sotsiaalmeediast puhkamise päeva kontseptsiooni tutvustamine

E-tervise integreerimine ELis, nt e-tervise ID-kaardi abil

Keskkonnahoidlike ja

eetiliselt toodetud digiseadmete propageerimine

Digijäätmete vähendamine

Krüptorahade reguleerimine või 

nende kasutuselevõtt

Digieuro kasutuselevõtt

Elektrooniliste hääletussüsteemide edendamine

Andmeturbe parandamine

Selgemate õigusaktide koostamine digitaalandmete valdkonnas

Andmekaitse täiustamine,

muutes isikuandmete kaitse üldmäärust

Digitaalne
suveräänsus

ja eetika

Digiinnovatsioon

Küberohud

Haridus
ja koolitus

Euroopa digitaalsed 
vahendidE-tervis

Saaste,
kestlikkus
ja kestvus

Digimajandus

E-valimised

Digitaalandmed

Andmekaitse tagamine, kasutades ELi võrkude 

puhul plokiahela tehnoloogiat

ELi suurem sõltumatus digiküsimustes ja siduvad 

standardid digivaldkonna monopolide mahasurumiseks

Laste internetiturvalisuse tagamine

Standardite ja e-teenuste ühtlustamine selliste ühiste 

digivahendite vastuvõtmisega nagu Euroopa ühekordse 

sisselogimisega identimisteenus

Sõltumatute ja turvalisemate avalike võrgustike rajamine

ELi jõulisem seisukoht veebiplatvormide reguleerimisel

ELi digiidentiteedi loomine

Digilõhe ja sellest tuleneva ebavõrdsusega seotud küsimuste lahendamine

Tasuta ja kaasava juurdepääsu tagamine digitaalsele ruumile ja sisule

Taskukohaste digitaalteenuste ja -seadmete tagamine

Digitaalõigused ja kaasamine

Investeerimine elanikkonna digikirjaoskusse ja -haridusse

VKEde digiülemineku strateegia edendamine

ELi plokiahela platvormi rakendamine

E-õppe hõlbustamine Euroopa kaugõppeplatvormi abil
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 3. novembri 2021. aasta seisuga oli digiplatvormi kaudu 

teemal „Euroopa demokraatia“ laekunud kokku 1390 ideed, 

3122 kommentaari ja 592 üritust. Postitajad kutsuvad üles 

ELi institutsioone ümber korraldama või lausa Euroopa 

Liitu föderaliseerima. Mitmes ettepanekus kutsutakse üles 

suurendama kodanikuosalust. Üldiselt on mõttevahetused 

selle teema all konstruktiivsed ja tulevikku suunatud, isegi 

kui mõnes neist väljendatakse kartust, et EL võib pingete, 

populismi ja natsionalismi tõttu sattuda ummikseisu. 

Postitused hõlmavad väga erinevaid teemasid. 

 Euroopa Liidu föderaliseerumine 

 Institutsioonilised reformid 

 Euroopa Parlamendi valimised 

 Kodanikuosalus ja kodanikega konsulteerimine 

 Meedia 

 Ühise Euroopa identiteedi edendamine 

 Demokraatia kaitse ja tugevdamine  

Üritused  
Teema „Euroopa demokraatia“ all korraldatud paljude 

ürituste ühine eesmärk on koguda ideid, mis võiksid anda 

ainest Euroopa tuleviku konverentsi aruteludeks. 

Niisugune demokraatlik tegevus on korraldatavate 

ürituste keskmes. Näiteks võib tuua Roomas toimunud 

veebiürituste tsükli „Ideed Euroopa tuleviku kohta“ 

(vt liikuvuse ja hariduse teemalise ürituse näide). 

Praktiliselt kõikjal liidus korraldatud sarnastel üritustel 

on arutatud selliseid teemasid nagu Euroopa föderalism 

(vt üritus), ELi ühiskeel (vt üritus) või paljud teemad, 

mida ELi kodanikud peavad Euroopa tuleviku 

prioriteetideks (vt üritus). 

8.  Euroopa  
demokraatia 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/26732
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/35080
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Teistel üritustel on arutatud konverentsi enda eeliseid, 

näiteks virtuaalne arutelu (vt üritus), kus eksperdid 

arutasid, kas ja kuidas saab konverents tugevdada 

demokraatlikke väärtusi vastukaaluks autoritaarsete 

ideede levimisele kogu ELis. 

Sellisid üritusi, kus arutatakse demokraatia olemust 

ELis, on korraldatud erinevate ja mõnikord vastandlike 

ideede pinnalt. Näiteks Budapestis toimunud ekspertide 

üritusel tehti ettepanek tõmmata paralleel ELi 

subsidiaarsuse põhimõtte ja USA põhiseaduse mõne 

olulise põhimõtte vahele, et märkida ELi ja selle 

liikmesriikide pädevuste lahusust.  

Londoni majandus- ja poliitikateaduste kooli korraldatud 

üritusel pealkirjaga „Mässava euroopalikkuse 

tärkamine“ arutlesid osalejad selle kohta, kuidas euroala 

ja rändekriis, Brexit ja pandeemia on muutnud Euroopa 

kodanikuühiskonna struktuuri ja selle ühiskonna 

suhtumist Euroopa projekti, tehtud uuringu üle. 

Euroopa Liidu 

föderaliseerumine 

Paljud Euroopa demokraatia teemal postitajad kutsuvad 

üles Euroopa Liitu föderaliseerima, kuid käsitavad seda 

mõistet erinevalt. Sama küsimus leiab korduvalt käsitlemist 

ka käesoleva teemaga seotud ürituste puhul (vt ürituse 

näide). Mõned kõige enam toetatud ideed platvormil 

puudutavad „föderaliseerimist“ (vt idee ja 

idee) ja osalejatel on sellel teemal palju 

kommentaare. 

Mõned postitajad leiavad, et 

föderaliseerumine oleks ELi jaoks parim viis, kuidas 

realiseerida oma täielik potentsiaal (vt idee näide ja üritus), 

aga ka vahend, mis annaks ELile suurema usaldusväärsuse 

ja mõjuvõimu üleilmsel poliitilisel areenil ning volituse 

tegeleda riikideüleste probleemidega, millega me praegu 

silmitsi seisame, nagu kliimamuutused ja COVID-19 

pandeemia (vt idee). Peale selle võimaldaks see idee 

toetajate arvates saada üle euroskeptitsismist ja 

natsionalistlikest meeleoludest.  

Näiteks toetab üks laia heakskiitu ja arutamist leidnud idee 

põhiseadusliku kogu loomist, et töötada välja Euroopa 

põhiseadus, milles määrataks kindlaks demokraatliku 

Euroopa föderatsiooni peamised elemendid ja põhimõtted 

(vt idee). Arutusel on olnud ka konkreetsemad üleskutsed, 

mis puudutavad ühist maksu- ja majanduspoliitikat, 

sealhulgas ideed „Euroopa maksumaksjate liidust“ 

(vt idee), Euroopa ühisarmeed ja välispoliitika 

föderaliseerimist ning ELi institutsioonide 

ümberkujundamist vastavalt föderalismi põhimõtetele.  

Kuid mõned postitajad on föderaliseerimise suhtes 

skeptilised. Mõned osalejad tunnevad muret, et see võib 

põhjustada võimu liigset tsentraliseerimist või 

tasakaalustamatust liikmesriikide vahel. Teised leiavad, et 

sellise idee elluviimiseks on kõigepealt vaja lahendada hulk 

probleeme. Mõned osalejad pooldavad föderaliseerimise 

asemel detsentraliseerimist, mis annaks liikmesriikidele 

suurema volituse (vt idee näide), võimaldades rohkem 

vabadust ja liikmesriikide identiteedi austamist ning vaba 

koostööd nendes valdkondades, kus see on kasulik (vt idee 

näide). 

Võttes arvesse erinevusi riikide olukorras ja liikmesriikide 

valmiduses liituda föderaalse liiduga, toetavad mõned 

osalejad nn üleminekutsoonide süsteemi abil järkjärgulise 

föderaliseerimise ideed (vt idee). 

 

Institutsioonilised 

reformid 

Märkimisväärne hulk ideid käsitleb konkreetsemalt ka liidu 

institutsioonide reformimist, et muuta need tõhusamaks ja 

läbipaistvamaks ning tuua need kodanikele lähemale. Need 

ideed hõlmavad ettepanekuid korraldada institutsiooniline 

ülesehitus põhjalikumalt ümber (vt idee näide).  

Euroopa Parlamendi puhul kutsuvad postitajad kõige 

sagedamini üles andma parlamendile tegelik seadusandliku 

algatuse pädevus (vt idee näide). Samuti kutsutakse üles 

andma talle eelarvepädevus (vt idee). Veel arutavad 

postitajad Euroopa Parlamendi asukoha küsimust ning 

kutsuvad üles tegema valiku Strasbourgi ja Brüsseli vahel 

(vt idee näide).  

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu käsitlevatel 

aruteludel esitatakse platvormil ja teema „Euroopa 

demokraatia“ all korduvalt idee minna üle kvalifitseeritud 

häälteenamusega hääletamisele, et teha lõpp riikide 

vetoõigusele (vt idee näide). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/8581
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/31351
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/40690
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/123256
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/115798
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559
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Samuti arutletakse ülemkogu ja nõukogu rolli üle ELi 

institutsioonilises ülesehituses (vt idee näide) ja tehakse 

ettepanekuid ELis kahe seadusandjaga süsteemi 

süvendamiseks (vt idee näide).  

Mis puudutab Euroopa Komisjoni, siis arutab rühm 

postitajaid komisjoni presidendi valimist ja volinike 

ametisse nimetamist, sealhulgas esikandidaatide süsteemi 

(vt idee näide) ja komisjoni presidendi otsevalimist 

kodanike poolt (vt idee näide). Samuti tõstatavad postitajad 

volinike arvu küsimuse (vt idee näide). 

Veel mainitakse Regioonide Komitee ning Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee reformimist, näiteks selleks, et nende tööd 

tõhustada. Nende ideede hulka kuuluvad ettepanekud 

reformida Regioonide Komiteed, et nii piirkonnad kui ka 

linnad ja omavalitsused saaksid asjakohased 

dialoogikanalid (vt idee), või anda Regioonide Komiteele 

suurem roll (vt idee).  

Elavat arutelu on tekitanud idee valida ELile otsevalimiste 

teel president, näiteks ühendades selleks Euroopa 

Komisjoni presidendi ja Euroopa Ülemkogu eesistuja rollid 

(vt idee näide). Samuti kutsutakse üles looma ELi jaoks 

ühtne kontaktpunkt, et rääkida välissuhetes ühel häälel 

(vt idee näide). 

 

Euroopa Parlamendi 

valimised 

Ühes institutsiooniliste reformidega seotud ideede satsis 

kutsutakse üles muutma Euroopa Parlamendi valimiste 

korraldust, et suurendada kodanike osalemist ELi 

demokraatlikes protsessides. Üks sagedamini arutlusel 

olnud ettepanekuid ja laialdast toetust saanud idee puudutab 

kogu ELi hõlmavate riikideüleste valimisnimekirjade 

koostamist (vt idee) või uue valimisringkonna loomist teises 

liikmesriigis elavatele eurooplastele, et julgustada 

kandidaate keskenduma siseriiklike küsimuste asemel 

pigem Euroopa asjadele (vt idee). Muud 

ideed hõlmavad üleeuroopalise arutelu 

õhutamist ning Euroopa Parlamendi liikmete 

toomist kodanikele lähemale (vt idee näide). 

Kuid üks uus idee toetab seda, et Euroopa 

Parlamendi liikmed tuleks otsevalimiste asemel ametisse 

nimetada riiklike seadusandjate poolt (vt idee). 

Mõni ettepanek käsitleb täpsemalt seda, kuidas saaks 

Euroopa Parlamendi valimistel suurendada 

valimisaktiivsust. Leidub üleskutseid muuta valimised 

kohustuslikuks (vt idee) ning ettepanekuid selle kohta, 

kuidas valimistel osalemist lihtsustada, näiteks lubades 

posti teel hääletamist ja valija registreerimist valimispäeval 

või muutes valimispäeva riigipühaks (vt idee). Mõned 

postitajad arutavad ka netihääletuse küsimust, sealhulgas 

ideed luua üleeuroopaline e-valijate nimekiri (vt idee). 

Netihääletuse küsimust käsitletakse ka digipöörde teema 

all. 

Paljudes ettepanekutes rõhutatakse, kui oluline on suuremal 

määral kaasata noori poliitiliste otsuste tegemisse, et tagada 

otsuste langetamine pikaajaliste kaalutluste põhjal (vt idee). 

Samuti on tehtud ettepanekuid ühtlustada Euroopa 

Parlamendi valimistel hääletamiseks nõutava vanuse 

alampiiri (vt idee näide) ja kehtestada vanuse alampiiriks 

eelistatavalt 16 aastat (vt idee). Nende ideede eesmärk on 

muu hulgas julgustada noori hääletama, mida osalejad 

peavad sageli otsustava tähtsusega küsimuseks. Viinis 

toimunud seminaril arutati muu hulgas võimalusi 

suurendada noorte kodanike osalemist Euroopa Parlamendi 

valimistel (vt üritus). Seminaril esitatud ettepanekutes 

rõhutatakse vajadust suurendada Euroopa Parlamendi 

noorte liikmete arvu, võimaldades kandideerida vähemalt 

16aastastel. Seminaril osalenud noored rõhutasid ka 

vajadust luua Euroopa meediaplatvorm, mis aitaks Euroopa 

kodanikel ja noortel olla paremini kursis ELi päevakajaliste 

üritustega. 

 Üks osaleja teeb ettepaneku koostada selliste valimiste 

jaoks nimekiri soolise võrdsuse põhimõttel (vt idee).  

Kodanikuosalus ja 

kodanikega 

konsulteerimine 

Platvormile on postitatud hulk ettepanekuid 

kodanikuosaluse ja isevastutuse suurendamiseks ELi 

otsustusprotsessis.  

Ühe satsi ideede ja ürituste raames arutletakse 

osalusdemokraatial ja kodanike mõttevahetusel põhinevate 

püsivamate mehhanismide väljatöötamise üle, et tugevdada 

ja täiendada esindusdemokraatiat, tuginedes muu hulgas 

Euroopa tuleviku konverentsi kogemustele. Osalejad teevad 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105969
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/48610
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
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näiteks ettepaneku kasutada süstemaatilisemalt kodanike 

esinduskogusid ja paneelarutelusid, et valmistada ette ELi 

kõige olulisemad ja keerulisemad poliitilised otsused (vt 

idee näide). Teised postitajad teevad jälle ettepaneku luua 

veebipõhine digifoorum, kus ELi kodanikud saaksid 

arutada ELi õigusakte, kasutades sotsiaalmeediast tuttavat 

poolthäälte andmise ja kommenteerimise süsteemi (vt idee). 

Sellega haakub idee luua kodanike jaoks lobitööplatvorm, 

mis pakuks ELi tavakodanikele ja väiksematele 

ettevõtjatele alternatiivse mooduse, kuidas suunata oma 

eksperditeadmised ja arvamused õigusaktide kohta ELi 

otsustusprotsessi (vt idee).  

Postitused sisaldavad ka ettepanekut luua ühine 

veebiplatvorm, mis koondaks kogu üldsuse panuse, olgu 

selleks siis Euroopa kodanikualgatused, kaebused või 

petitsioonid, ELi institutsioonilisse osalusstruktuuri 

(vt idee). 

Mõned postitajad soovitavad luua Euroopa Parlamendi 

nõustamiseks kas „kodanike parlamendi“, 

„kodanikuühiskonna organisatsioonidele pühendatud 

esinduskogu“ (vt idee) või „põhiseadusliku kogu“ (vt idee). 

Osalejad arutavad ka kogu ELi hõlmavate referendumite 

ideed alternatiivina riiklikele referendumitele ELi 

institutsioonilistes ja poliitilistes küsimustes (vt idee näide). 

Mis puutub kodanike osalemisse, siis jällegi peetakse 

oluliseks noorte panust ELi demokraatlikesse 

konsultatsioonidesse. Maltal korraldatud üritusel arutasid 

osalejad Malta noorte valijate koolitamise projekti 

Eurovoters tulemusi. Sellel üritusel esitati mitu ettepanekut, 

sealhulgas soovitati loobuda noorte käsitamisest ühe 

rühmana, sest muidu võivad jääda tähelepanuta konkreetsed 

vajadused konkreetsetes kogukondades. Platvormil on veel 

mitu üleskutset keskenduda konkreetselt põlvkondadele, 

sealhulgas ettepanekud luua eakatega tegeleva Euroopa 

voliniku ametikoht (vt idee) ja anda noortele võimalus 

esitada korrapäraselt oma seisukohti Euroopa Parlamendis 

(vt idee). Sellega haakub postitus, milles tehakse ettepanek 

kehtestada alla 35aastaste Euroopa Parlamendi liikmete 

kvoot (vt idee). 

Veel ühes idees kutsutakse ELi üles töötama selle nimel, et 

luua ÜRO parlament, mis võimaldaks kodanikel väljendada 

oma tahet ülemaailmse tasandi otsustes otse, sõltumata oma 

riigi valitsusest (vt idee).  

Itaalia linnas Brindisis korraldatud üritusel esitati mitu 

ideed otseste demokraatlike mehhanismide parandamiseks 

ELi tasandil, sealhulgas üldsuse teadlikkuse 

suurendamiseks mõnest juba olemasolevast vahendist, nagu 

ELi petitsioonid, ajutised komisjonid, Euroopa vahendajad 

ja SOLVITi platvorm.  

Ühes rohkem toetust leidnud ja läbiarutatud idees tehakse 

ettepanek luua Euroopa kodakondsus, mis oleks lahutatud 

ELi liikmesriigi kodakondsusest (vt idee). 

Meedia 

Hulk Euroopa demokraatia teemal tehtud postitusi 

keskendub meediale. Seda teemavaldkonda arutavad 

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

raames.  

Üks korduvaid ettepanekuid puudutab üleeuroopaliste 

meediakanalite või -võrgustike loomist (vt idee näide) või 

ühtse avalik-õigusliku ELi ringhäälingu loomist (vt idee). 

Peamiselt on selle ettepaneku mõte suurendada kodanike 

teadlikkust ELi asjadest, millele aitab kaasa näiteks 

arutelude ja ürituste voogedastus reaalajas, ning samuti 

tugevdada ühist ELi vaimu, tõstes esile Euroopa väärtusi ja 

kultuure ning näidates ELi liikmesriike käsitlevaid 

dokumentaalfilme. Mõned postitajad kutsuvad ka üles 

looma ELi tele- ja raadiokanali, et levitada liidu väärtusi 

väljaspool selle piire (vt idee näide). 

Teised postitajad teevad ettepaneku koolitada ajakirjanikke 

ELi puudutavate küsimuste kajastamises või kehtestada 

avalik-õigusliku ringhäälinguteenuse osutajatele kohustus 

pühendada teatav protsent saateajast ELi asjadele.  

Ühise Euroopa 

identiteedi edendamine  

Selles teemavaldkonnas arutlevad postitajad Euroopa 

ühistel demokraatlikel väärtustel põhineva ühise Euroopa 

identiteedi üle (vt üritus), nagu juba on arutatud teiste 

teemade all, aga nimetatakse ka praktilisi ideid sellise ühise 

Euroopa identiteedi edendamiseks. 

Suur hulk postitajaid arutab mõtet valida ELi kodanike 

parema suhtluse ja mõistmise eesmärgil üks ühiskeel, see on 

ka käesoleva teema üks kõige kommenteeritum idee 

(vt idee). Sealhulgas on korduvalt tehtud ja laialdaselt heaks 

kiidetud ettepanek kasutada ühendava keelena esperantot 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/14522
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/25906
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/230
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
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(vt idee näide). Kommentaaridest leiab kaalukaid arvamusi 

mõlema ettepaneku poolt ja vastu. Mõned osalejad kutsuvad 

ka üles paremini järgima mitmekeelsuse põhimõtet (vt idee 

näide). 

Peale selle pakutakse Euroopa vaimu tugevdamiseks välja 

idee luua ELi spordivõistkond (vt idee näide), kuulutada 

9. mai riigipühaks kõigis liikmesriikides (vt idee) või võtta 

kasutusele ELi pass (vt idee). 

Üks osaleja teeb ka ettepaneku luua töötajate vahel 

mestimisprogrammid, et võimaldada koolis mittekäivatel 

eurooplastel tutvuda teise ELi liikmesriigi kultuuriga, 

näiteks osaledes koolitusel välismaal (vt idee). 

 

Demokraatia kaitse ja 

tugevdamine 

Selle teemavaldkonna alla kuulub mitu ideed, mis on seotud 

demokraatia kaitsmisega ELis ja kutsuvad üles võtma 

jõulisi meetmeid demokraatia põhimõtteid rikkuvate 

valitsuste vastu, viidates eelkõige Ungarile ja Poolale 

(vt idee näide). Seda küsimust käsitletakse 

üksikasjalikumalt teema „Väärtused ja õigused, õigusriik, 

julgeolek ja turvalisus“ all. 

Samuti tunnistavad postitajad ohtu, mida desinformatsioon 

ja valeuudised võivad demokraatiale kujutada. Kutsutakse 

üles järgima eksitava teabe leviku tõkestamiseks rangemat 

lähenemisviisi, sealhulgas tehakse ettepanekud luua 

faktikontrollirakendus mobiiltelefonidele (vt idee) või ELi 

sõltumatu ajakirjanduslike faktide kontrollimise instituut 

(vt idee). 

Mitmes idees ja kommentaaris käsitletakse vajadust 

reguleerida lobitööd, kutsudes üles koostama poliitikute 

käitumisjuhendi või looma sõltumatu Euroopa organi, 

millel oleksid vahendid korruptsiooni ja lobitöö soovimatu 

mõju vastu võitlemiseks (vt idee näide).  

Sellega seoses kutsutakse ka üles võtma üldisi meetmeid 

korruptsiooni vastu võitlemiseks, näiteks kohaliku tasandi 

hangete korraldamisel. Üks osaleja soovitab luua ühtse 

andmebaasi, mis ühendaks praegused ELi 

aruandlussüsteemid (vt idee). Teine osaleja teeb ettepaneku 

keelata olulistel ametikohtadel töötavatel Euroopa 

poliitikutel ja riigiteenistujatel (näiteks Euroopa Parlamendi 

liikmetel või volinikel) aktsiate omamine (vt idee).  

Brüsselis korraldatud üritusel rõhutati linnade ja kohalike 

kogukondade keskset rolli demokraatia tugevdamisel ja 

sotsiaalse progressi edendamisel. Ajal, mil institutsiooniline 

keskus ja äärealad on omavahel nõrgalt seotud, võib 

linnadel ja omavalitsustel olla otsustav roll kodanike 

usalduse suurendamisel demokraatlike institutsioonide 

vastu. 

  

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121080
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
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Joonis 15. Teema „Euroopa demokraatia“ mõttekaart 

Ränne

Rände
algpõhjustega

tegelemine

Võrdsete kaubandussuhete loomine

Investeerimine arvukamatesse arenguabi kavadesse

Euroopa sõjalise sekkumise lõpetamine arenguriikides ning destabiliseeriva 

tegevuse, nt subsideeritud põllumajandustoodete ekspordi peatamine

ELi investeeringute suurendamine kolmanda maailma riikides elavate inimeste 

akadeemilisse koolitusse ja ametialasesse arengusse

Piirikontroll Põhjalikumad piirikontrollid, kus oleks õigus inimesi piirilt tagasi saata

Piiri vastuvõtutaristu rahastamine (majutus ja toit)

Vahemere otsingu- ja päästetöö koordineerimine

Euroopa pagulaslaagreid haldava liikmesriikideülese ameti loomine

Integratsioon
ELi kodanike teadlikkuse suurendamine: 

investeerimine kaasamisalasesse haridusse

Rändajate ja varjupaigataotlejate edasise 

käekäigu jälgimise võimaldamine

Haridussüsteemi loomine, et toetada kooliealiste 

lapsrändajate kaasamist ning prioriseerida keelte 

ja väärtuste õpet

Diskrimineerimise vastu võitlemine ning rändajate ja 

seaduslikult riigis elavate kolmandate riikide kodanike 

võrdne ja õiglane kohtlemine (nt tööturul)

Toetus ammu enne Brexitit ELis elanud Suurbritannia kodanikele, 

et neile antaks kiirmenetluse korras kogu ELi hõlmavad õigused

Seaduslik
ränne

Ühtse ELi selektiivse rändepoliitika kehtestamine:

kvoodid ja rangemad valikumenetlused

Üleskutse lihtsamate ja kättesaadavamate 

varjupaigamenetluste kehtestamiseks päritoluriikides

Üleskutse inimõigustega arvestava ja ELi väärtustega kooskõlas 

oleva rändesüsteemi kehtestamiseks

ELi töörändepoliitika väljatöötamine

Üleskutse rangema vastuvõtukorra kehtestamiseks 

seadusliku rände puhul

Humanistlik 
rändekäsitlus

Meetmed ebaseaduslike rändajate koheseks väljasaatmiseks

Võitlemine ebaseadusliku rände, inimkaubanduse ja 

inimsmugeldajate vastu

Seaduslike ja ohutute rändeteede

ning -kanalite loomine surmajuhtumite vältimiseks

Õigusraamistiku loomine, et peatada integreerunud inimeste

väljasaatmine ebaturvalistesse päritoluriikidesse

Reguleerimata
ELi-väline
ränne ohuallikana

ELi-välise rände piiramine

Meetmete võtmine ELi-välise rände reguleerimiseks

Hääleõiguse andmine ELi alalistele elanikele

Inimõiguste järgimise prioriseerimine rändevoogude haldamisel

Solidaarsusel põhineva ELi varjupaigataotlejate tsentraliseeritud 

jaotussüsteemi kaitsmine 

Dublini konventsiooni reformimine varjupaigataotlejate ja 

rändajate võrdsema jaotamise tagamiseks

ELi pädevuse suurendamine rändeküsimustes

Keskse taotlusmenetluse ja asutusega ühise sisserändepoliitika 

väljatöötamine 

ELi kaitsepositsiooni kujundamine ebaseadusliku rände 

poliitilise relvana kasutamise vastu

Kliimamuutuste vastu võitlemine päritoluriikides, et lahendada 

kliimarändega seotud probleeme 

Suurem rahaline toetus liikmesriikidele füüsilise piirikaitse 

tugevdamiseks või piiri vastuvõtutaristu projektide rahastamiseks
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Alates platvormi kasutusele võtmisest on rändeteema all 

sisestatud kokku 1623 postitust, sealhulgas 451 ideed, 

1086 kommentaari ja 86 üritust. Selle teema postitustest 

ilmneb kolm üldist suundumust. Ühest küljest soovitakse 

ühes mõttevahetuste rühmas rohkem meetmeid rände 

kontrollimiseks ja vähendamiseks, teistes postitustes jällegi 

kutsutakse üles suuremale solidaarsusele ja tõhusamate 

integratsioonimenetluste rakendamisele. Vahepealsel 

seisukohal olevad osalejad sooviksid edendada 

rahvusvahelist liikuvust, kuid ainult majanduslikult 

arenenud demokraatlike riikide vahel. Seega analüüsitakse 

alljärgnevaid teemasid. 

 Seaduslik ränne 

 Humanistlik rändekäsitlus 

 Piirikontroll 

 Rände algpõhjustega tegelemine 

 Reguleerimata ELi-väline ränne ohuallikana  

 Integratsioon  

Üritused  
Rändeküsimust on arutatud suhteliselt vähestel üritustel 

(87). Siiski on huvitav märkida, et kui seda on tehtud, on 

seda teemat analüüsitud mitmest erinevast vaatenurgast, 

tõmmates vahel ligi palju osalejaid. 

24. septembril Maastrichtis korraldatud üritusel hinnati 

sisserännanud naiste kogemusi, võttes arvesse nende 

soopõhiseid probleeme ja seda, kuidas kohalikud 

kogukonnad saavad neid toetada. Teine, 22. mail 

toimunud üritus keskendus aga alaealistele pagulastele ja 

puudutas seega peamiselt õigusliku seisundita noorte 

sisserändajate küsimust. Budapestis toimunud 

konverentsil käsitleti rännet ühe lahendusena Euroopa 

aeglase demograafilise kasvu laiemale probleemile (vt 

üritus).  

9.  Ränne 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/36798
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/223
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/35707
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Mõnel rändega seotud üritusel, näiteks Ungaris riigi 

lõunapiiri lähedal korraldatud konverentsil (vt üritus), on 

põhitähelepanu olnud julgeoleku ja piirikontrolliga 

seotud probleemidel. Muu hulgas arutati sellel üritusel 

rahvuskaardi rolli Ungari piiril patrullimisel. Ka ühel 

Saksamaal korraldatud veebipõhisel üritusel jäi kõlama, 

et ELi tasandil tuleb teha valik avatud piiride poliitika ja 

rändevastase poliitika vahel. 

See arutelu on iseloomustanud ka mitmeid Euroopa 

tuleviku konverentsi raames korraldatud kodanikega 

peetavaid konsultatsioone, näiteks virtuaalset kohtumist 

Iirimaal (vt üritus) või kahte konverentsi, mis korraldati 

vastavalt Taanis (vt üritus) ja Hispaanias (vt üritus). 

Seaduslik ränne 

Seadusliku rände teemavaldkonnas nõuavad rangema 

rändepoliitika pooldajad ELi ühtse valikulise rändepoliitika 

kehtestamist, mis hõlmab kvoote, rangemaid 

valikumenetlusi ja vastuvõtukorda (vt idee näide). 

Soovitatakse seadusliku rände alternatiivseid käsitlusi, 

näiteks Euroopa punktipõhist sisserändesüsteemi, mida 

mõnikord peetakse vajalikuks rändevoogude tõhusamaks 

reguleerimiseks (vt idee).  

Rändesse avatumalt suhtuvates postitustes kutsutakse 

samuti üles järgima ühtset ja tõhusamat käsitlust, kuid seda 

suuremas kooskõlas inimõiguste ja Euroopa (sotsiaalsete) 

väärtustega. Näiteks käsitletakse postitustes eraldi ühtset ja 

tõhusat ELi varjupaigamenetlust (vt idee), osutades samuti 

vajadusele reformida Dublini konventsiooni, et vältida 

varjupaigataotlejate ja rändajate ebavõrdset jaotust (vt idee 

näide). Rändeteema kõige enam toetust saanud idee kutsub 

üles järgima konkreetsemat ja õiglasemat Euroopa 

majandusrände poliitikat koos seaduslike 

sisenemiskanalitega ning võrdsel kohtlemisel ja õiguste 

austamisel põhinevat integratsioonipoliitikat (vt idee). 

Kodanikud toetavad ka ELi töörändepoliitika või ELi 

strateegiate väljatöötamist kolmandatest riikidest pärit 

üliõpilaste ja kvalifitseeritud töötajate värbamiseks. 

Eeltoodu kohta rõhutab üks postitaja vajadust suurendada 

ELi pädevust rände valdkonnas, et liit saaks tagada rände 

haldamise kooskõlas liidu põhimõtete ja väärtustega 

(vt idee). 

Üks rühm postitajaid toetab ideed, mille järgi tuleks 

soodustada valikulist sisserännet. Sellised osalejad näevad 

rännet tavaliselt positiivses valguses, sest see annab 

majanduslikke eeliseid. Need postitajad teevad ettepaneku 

keskenduda konkreetsetele riikidele, et meelitada ligi nende 

talente (vt idee), või lihtsustada liikuvuse kriteeriume nii 

Lääne kui Aasia majanduslikult arenenud demokraatlike 

riikide vahel, eelkõige vabakaubanduslepingute kontekstis 

(vt idee). 

Mõnes postituses käsitletakse ka olemasolevat varjupaiga 

taotlemise protsessi mõjutavaid ebavõrdsuse küsimusi. 

Näiteks rõhutatakse asjaolu, et meessoost 

varjupaigataotlejate osakaal on naissoost 

varjupaigataotlejate või perekondade osakaalust oluliselt 

suurem (vt idee). Teistes postitustes antakse teada 

raskustest, millega puutuvad kokku LGBTIQ-inimestest 

varjupaigataotlejad, ning kutsutakse üles pakkuma sellele 

rühmale suuremat kaitset ja paremat tõlketuge (vt idee). 

 

Humanistlik 

rändekäsitlus 

Postitajad nõuavad inimõiguste austamist, lahendusi 

reguleerimata rände vastu võitlemiseks ja ELi 

sisserändepoliitikat, mis hõlmaks lihtsamaid ja 

kättesaadavamaid varjupaigamenetlusi päritoluriikides, 

seaduslikke ja turvalisi rändeteid ning võitlust 

inimkaubanduse vastu, et vältida pagulaste hukkumist ELi 

piiridel (vt idee näide). Samuti soovitavad mõned postitajad 

sellise õigusraamistiku loomist, millega peatataks 

integreerunud inimeste ja perekondade väljasaatmine 

ebaturvalistesse päritoluriikidesse (vt idee). 

Humanistlikumat rändekäsitlust järgivad postitajad 

pooldavad üldiselt rändajate kuvandi muutmist, eriti 

arvestades nende panust tervishoiutöötajatena pandeemia 

ajal (vt üritus).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/32507
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/337
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/37522
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/48247
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
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Piirikontroll 

Üldiselt toetatakse selles valdkonnas 

organiseeritumaid ja koordineeritumaid 

jõupingutusi ning kutsutakse üles tegema 

ulatuslikumat piirikontrolli, sealhulgas andma piirivalvele 

õiguse saata inimesi piirilt tagasi (vt idee näide), 

suurendama toetust Frontexile, määrates täpsemalt kindlaks 

selle ülesanded (vt idee), ning võtma õiguslikult siduva 

lähenemisviisi otsingu- ja päästetegevuse suhtes Vahemerel 

(vt idee).  

Teistes postitustes kutsutakse üles suuremale solidaarsusele 

ja inimõiguste austamisele. Siinkohal arutatavate ideede 

hulgas on näiteks solidaarsusel põhinev tsentraliseeritud 

ELi jaotussüsteem, piiri vastuvõtutaristu (majutus ja toit) 

parandamise rahastamine ja Euroopa pagulaslaagreid 

haldav liikmesriikide ülene amet, mida juhiksid ühiselt eri 

riigid ja mida rahastataks ELi vahenditest (vt idee näide).  

Hiljutine arutelu selle üle, kas jätkuvalt rahastada ELi 

vahenditest rändajate vastu tõkete loomist, kajastub 

osaliselt mõnes postituses, mis nõuavad ELilt 

liikmesriikidele suuremat rahalist toetust füüsilise 

piirikaitse tugevdamiseks (vt idee). 

Isegi kui osalejad nõuavad ELilt suuremat rahalist toetust 

piiridel rändeküsimusega tegelemiseks, ei pruugi nad alati 

toetada uute tõkete loomist. Mõned neist tunnistavad 

riigipiiridel tegutsevate kohalike ja piirkondlike 

omavalitsuste otsustavat rolli ning soovivad rändajate 

vastuvõtmise ja integreerimisega seotud projektide 

suuremat rahastamist (vt idee näide)  

 

Rände algpõhjustega 

tegelemine 

Euroopa tuleviku valguses rõhutavad postitajad, et selliste 

rändeprobleemide lahendamiseks, millega EL praegu 

silmitsi seisab, tuleb tegeleda rände algpõhjustega.  

Vastavasisuliste ettepanekute hulgas on võrdsete 

kaubandussuhete loomine, aga ka arvukamatesse 

arenguabikavadesse ja akadeemilisse koolitusse 

investeerimine ning kolmandates riikides elavate inimeste 

ametialasesse arengusse panustamine (vt idee).  

Üks eraldi rühm postitusi on ELi suhtes kriitiline, tuues 

põhjuseks, et ELil on olnud oma osa piirkondlikus 

destabiliseerimises, näiteks sõjalise sekkumise või 

arenguriikidele suunatud destabiliseeriva, subsideeritud 

põllumajandustoodete ekspordi kaudu (vt idee).  

Sedalaadi majandusliku ebavõrdsuse vähendamiseks 

toetavad mõned osalejad ka kestliku ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelise põllumajanduse edendamist 

kolmandates riikides (vt idee). See aitaks võidelda ka nn 

kliimarände vastu (vt idee näide ja üritus). 

 

Reguleerimata ELi-

väline ränne 

ohuallikana  

Kommentaatorid on oma rändeteemalistes ideedes ja 

postitustes avameelsed. Korduvalt on näha, et postitajad 

tajuvad kolmandatest riikidest lähtuvat rännet ohuna ELi 

tsivilisatsioonile, identiteedile, väärtustele ja kultuurile 

(vt idee näide). Postitustes väljendatakse arvamust, et ELi-

väline ränne aitab kaasa terrorismile ning getode ja ohtlike 

piirkondade tekkele ELis (vt idee). Need postitajad nõuavad 

meetmeid ELi-välise rände piiramiseks, rangemat 

tagasisaatmispoliitikat ja strateegiaid, mis takistavad 

rändajate liikuvust, näiteks rangemat piirikontrolli (vt idee 

näide). Üks osaleja hoiatab ebaseadusliku rände võimaliku 

(poliitilise) relvana kasutamise eest, viidates eelkõige 

suurele rändajate sissevoolule Valgevenest Leedu piirile (vt 

idee). Samuti arutlevad postitajad mudeli üle, mis 

võimaldab viia pagulasi juhtumite läbivaatamiseks 

partnerriikide varjupaigakeskustesse (vt üritus). 

 

Integratsioon  

See rändeteema alla kuuluv teemavaldkond koondab ideid, 

mille raames arutatakse integratsiooni ja kutsutakse üles 

jälgima rändajate edasist käekäiku, et tagada nende täielik 

integreerumine ELi liikmesriigis. Üks idee näeb suurt 

potentsiaali rändajate ja vastuvõtvate kogukondade liikmete 

tunnustamisel ja edasisel aktiveerimisel muutuste 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/123982
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/114577
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82765
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/55078
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elluviijatena (vt idee). Integratsiooni määravaks teguriks 

peetakse haridust ning kesksel kohal nähakse keelt ja 

Euroopa väärtusi. Sellega seoses leiavad postitajad, et on 

vaja piisava rahastusega programme, et toetada kooliealiste 

lapsrändajate kaasamist riiklikku haridussüsteemi (vt idee). 

Teised ideed keskenduvad kolmanda taseme haridusele kui 

suurema integreerumise peamisele tegurile. Seda silmas 

pidades toetab üks osaleja noorte pagulaste paremat 

juurdepääsu ülikooliprogrammidele (vt idee)  

Postitajad on seisukohal, et integreerumise saavutamiseks 

(vt idee näide) ja getode tekkimise vältimiseks (vt idee) on 

oluline rändajate geograafiline jaotus. Kutsutakse üles 

korraldama teavituskampaaniaid ja -programme ELi 

kodanike teadlikkuse suurendamiseks rassismivastasest 

võitlusest, et liikuda tõeliselt kaasava ühiskonna poole. Mis 

puudutab arvamusi rassismi ja tööturult väljatõrjumise 

kohta, siis kutsutakse üles kohtlema seaduslikult riigis 

elavaid kolmandate riikide kodanikke võrdselt ja õiglaselt 

(vt idee). Seoses diskrimineerimisega tööturul osutab üks 

osaleja vajadusele koguda (loenduse) andmeid 

sisserändajate etnilise tausta kohta, et võimaldada teadlikku 

ja tõhusamat poliitika kujundamist (vt idee).  

Mõned osalejad peavad kahetsusväärseks puudujääke ELis 

alaliselt elavate inimeste õigustes. Nad märgivad, et liit ei 

anna oma alalistele, ELis pikka aega elanud elanikele 

valimisõigust ega muid eeliseid, mis võiksid muuta ELi 

kodakondsuse taotlemise nende jaoks atraktiivsemaks 

(vt idee). 

Mõned postitajad peavad seda küsimust eriti pakiliseks 

seoses Ühendkuningriigi kodanikega, kes elasid ELis enne 

Brexitit. Üks vastandlikke arutelusid tekitavaid ideid on 

kiirmenetluse kasutuselevõtt kogu ELi hõlmavate õiguste 

andmiseks neile Ühendkuningriigi kodanikele, kes elasid 

ELis enne Brexitit (vt idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/129230
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
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Joonis 16. Teema „Ränne“ mõttekaart 

Ränne

Rände
algpõhjustega

tegelemine

Võrdsete kaubandussuhete loomine

Investeerimine arvukamatesse arenguabi kavadesse

Euroopa sõjalise sekkumise lõpetamine arenguriikides ning destabiliseeriva 

tegevuse, nt subsideeritud põllumajandustoodete ekspordi peatamine

ELi investeeringute suurendamine kolmanda maailma riikides elavate inimeste 

akadeemilisse koolitusse ja ametialasesse arengusse

Piirikontroll Põhjalikumad piirikontrollid, kus oleks õigus inimesi piirilt tagasi saata

Piiri vastuvõtutaristu rahastamine (majutus ja toit)

Vahemere otsingu- ja päästetöö koordineerimine

Euroopa pagulaslaagreid haldava liikmesriikideülese ameti loomine

Integratsioon
ELi kodanike teadlikkuse suurendamine: 

investeerimine kaasamisalasesse haridusse

Rändajate ja varjupaigataotlejate edasise 

käekäigu jälgimise võimaldamine

Haridussüsteemi loomine, et toetada kooliealiste 

lapsrändajate kaasamist ning prioriseerida keelte 

ja väärtuste õpet

Diskrimineerimise vastu võitlemine ning rändajate ja 

seaduslikult riigis elavate kolmandate riikide kodanike 

võrdne ja õiglane kohtlemine (nt tööturul)

Toetus ammu enne Brexitit ELis elanud Suurbritannia kodanikele, 

et neile antaks kiirmenetluse korras kogu ELi hõlmavad õigused

Seaduslik
ränne

Ühtse ELi selektiivse rändepoliitika kehtestamine:

kvoodid ja rangemad valikumenetlused

Üleskutse lihtsamate ja kättesaadavamate 

varjupaigamenetluste kehtestamiseks päritoluriikides

Üleskutse inimõigustega arvestava ja ELi väärtustega kooskõlas 

oleva rändesüsteemi kehtestamiseks

ELi töörändepoliitika väljatöötamine

Üleskutse rangema vastuvõtukorra kehtestamiseks 

seadusliku rände puhul

Humanistlik 
rändekäsitlus

Meetmed ebaseaduslike rändajate koheseks väljasaatmiseks

Võitlemine ebaseadusliku rände, inimkaubanduse ja 

inimsmugeldajate vastu

Seaduslike ja ohutute rändeteede

ning -kanalite loomine surmajuhtumite vältimiseks

Õigusraamistiku loomine, et peatada integreerunud inimeste

väljasaatmine ebaturvalistesse päritoluriikidesse

Reguleerimata
ELi-väline
ränne ohuallikana

ELi-välise rände piiramine

Meetmete võtmine ELi-välise rände reguleerimiseks

Hääleõiguse andmine ELi alalistele elanikele

Inimõiguste järgimise prioriseerimine rändevoogude haldamisel

Solidaarsusel põhineva ELi varjupaigataotlejate tsentraliseeritud 

jaotussüsteemi kaitsmine 

Dublini konventsiooni reformimine varjupaigataotlejate ja 

rändajate võrdsema jaotamise tagamiseks

ELi pädevuse suurendamine rändeküsimustes

Keskse taotlusmenetluse ja asutusega ühise sisserändepoliitika 

väljatöötamine 

ELi kaitsepositsiooni kujundamine ebaseadusliku rände 

poliitilise relvana kasutamise vastu

Kliimamuutuste vastu võitlemine päritoluriikides, et lahendada 

kliimarändega seotud probleeme 

Suurem rahaline toetus liikmesriikidele füüsilise piirikaitse 

tugevdamiseks või piiri vastuvõtutaristu projektide rahastamiseks
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10. Haridus,  
kultuur, noored  
ja sport 

 
Arvestades teema „Haridus, kultuur, noored ja sport“ 

mitmetahulist olemust, hõlmavad selle all postitatud ideed 

erinevaid teemavaldkondi. Nagu ka mujal platvormil, on 

selle teema all kindlaks määratud teemavaldkondade puhul 

korduvalt üles kutsutud ELi identiteeti tugevdama, 

hõlmates postitusi, kus arutluse all on muu hulgas 

vahetused, kokkupuude ja liikuvus. Selle teema all on 

sisestatud kokku 2617 postitust – 863 ideed, 

1185 kommentaari ja 569 üritust. Erinevaid ideid saab 

rühmitada vastavalt mitmekeelsel digiplatvormil esitatud 

järgmistele kategooriatele: 

 ELi ühise identiteedi tugevdamine 

 Tulevikukindel haridus 

 ELi-sisene liikuvus 

 Noorte töötus 

 Euroopa kultuuripärand 

 Loometöötajad 
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Üritused  
 

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordiga seotud küsimusi 

käsitlevate ürituste mitmekesisus peegeldab selle teema 

alla kuuluvate alateemade mitmekesisust. Euroopa 

tuleviku konverentsi algusest peale on erinevates ELi 

riikides korraldatud sadu üritusi.  

Alustati kampaaniat alaesindatud kogukondade hääle 

võimendamiseks, eelkõige kultuuriteema (vt üritus) osas. 

Kogukondade hääle võimendamise kampaaniat 

„Amplify“ alustati korraga 12 Euroopa riigis paljude 

loometöötajate osalusel, kes korraldasid eraldi 

kohtumisi, et määrata kindlaks põhiküsimused ja 

koostada soovitused (vt ürituse näide). ELi toetuse ja 

rahvusvahelise koostöö tähtsust rõhutati mitmel 

maapiirkondades ja äärealadel korraldatud sedalaadi 

üritusel ja arutelul (vt ürituse näide).  

Hariduse teemavaldkonnas on viimastel kuudel 

korraldatud kõige rohkem mitmesuguseid üritusi. Sageli 

oli nende eesmärk keskenduda aruteludes õpilastele – nii 

pealinnades (vt ürituse näide) kui ka kaugemates 

paikades, võimaldades õpilastel väljendada oma 

seisukohti ja mõtteid hariduse tuleviku kohta (vt ürituse 

näide). 

Mõnikord oli õpilastel võimalus osaleda aruteludes 

väljaspool kooli, näiteks haridus- ja koolitusmessi 

raames korraldatud konsultatsioonikampaanias 

(vt üritus).  

Korraldati ka mõned üritused, mille eesmärk oli 

julgustada õpetajaid jagama oma ideid ja mõtteid 

hariduse kohta ning tutvustama neid konverentsil 

(vt ürituse näide). 

Veebiarutelud hariduse tuleviku üle olid mõnel juhul 

üldised ja kõikehõlmavad, samas kui teistel juhtudel 

keskendusid need väga spetsiifilistele küsimustele ja 

meetoditele, nagu Maltal algatatud üritusel, mis hõlmas 

peamiselt elukestvat õpet ning loodusteaduste, 

tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonna 

oskusi (vt üritus). 

Märkimist väärib, et üks üritus korraldati 

õpilasvõistlusena, milles õpilased esitasid oma mõtted 

konverentsile õpilastööde vormis. Kokku koguti selle 

ürituse jaoks 65 õpilastööd kogu Horvaatiast ja kolm 

neist said auhinna (vt üritus). 

  

ELi ühise identiteedi 

tugevdamine 

Paljud ideed on seotud arvukamate ELi 

meediaportaalide (televisioon, raadio ja 

sotsiaalmeedia) loomisega, et Euroopa kodanikke ELi 

asjadesse ja küsimustesse paremini kaasata, lõppeesmärgiga 

tugevdada Euroopa identiteeti ja põhiväärtusi (vt idee 

näide). Paljud osalejad on arendanud edasi ka ideed 

soodustada Euroopa meediatoodangu levitamist, näiteks 

ELi ühise meediaturu loomise kaudu (vt idee näide). Üks 

idee on luua spetsiaalne keeleõppeks kohandatud ELi 

meediaplatvorm (vt idee).  

Viimasel ajal on edasi arendatud käsitlust keeleharidusest, 

mis edendaks kultuuridevahelist suhtlust ja aitaks kaasa 

ühise ELi identiteedi kujundamisele, kusjuures mitmes 

postituses on rõhutatud vajadust vältida ühekeelset haridust 

ning kutsutud üles tunnustama Euroopa heterogeenset ja 

mitmekeelset olemust kui kasulikku ressurssi (vt idee 

näide). Ka Berliinis toimunud arutlusringil käsitleti 

Euroopa mitmekeelsust ning viise, kuidas mitmekeelsust 

tunnustada ja ergutada (vt üritus). 

Paljud osalejad näevad Euroopa integratsiooni soodustava 

võimaliku tegurina Euroopa ühiskeele kasutuselevõtmist 

(vt idee näide). Seda küsimust arutatakse laialdaselt ka 

teema „Muud ideed“ all (vt idee näide). Arutelus 

käsitletakse sellise Euroopa ühiskeele mitmesuguseid 

eeliseid ja puudusi, samuti võimalikke keeli, sealhulgas 

esperanto (vt idee näide või idee), ladina (vt idee näide) või 

inglise keelt (vt idee näide). Esperantot käsitlev vestlus on 

tekitanud veebis teatava huvi, peegeldades elavat arutelu 

kõigi ELi riikide jaoks ühe neutraalse keele valimise üle 

(vt üritus).  

Üks ideede alateema on haridus, mille puhul postitajad 

soovitavad pakkuda kõigis Euroopa keskkoolides 

kohustuslikku kursust ELi ajaloo ja institutsioonide kohta, 

et suurendada nooremate põlvkondade huvi ja isevastutust 

ELi suhtes, tõhustades seeläbi ELi identiteedi loomise 

protsessi (vt idee näide). Muudes haridusega seotud 

ideedes, mille eesmärk on edendada ühist ELi identiteeti, 

pakutakse välja mitmesuguseid vahetusi ja mestimist eri 

liikmesriikide koolide vahel, et edendada liikmesriikide 

piiride üleseid sõprussuhteid (vt idee). 

Spordi alateemas on seoses ELi ühise identiteedi 

tugevdamisega nimetatud arvukamate riikideüleste ja 

Euroopa-üleste spordisündmuste korraldamist (vt idee 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/40723
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/57224
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/36928
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35641
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/47092
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/45640
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/38480
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/11881
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/56926
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/17194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/91714
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näide) ning võimalust luua eraldi Euroopa spordimeeskond, 

kes võiks rahvusvahelistel spordisündmustel võistelda 

(vt idee näide). Peale selle tõsteti ELi ühise identiteedi 

loomisega seoses esile ELi ühiste sümbolite tähtsust. Muu 

hulgas soovitati lisada ELi lippude kujutised ELi 

liikmesriikide sportlaste varustusele ja vormiriietusele 

(vt idee). 

Üks teine idee, mida on sageli mainitud ka muudes 

prioriteetides, soovitab kehtestada 9. mail Euroopa 

riigipüha, et edendada kogukondade loomise algatusi kogu 

Euroopas (vt idee näide) 

 

Tulevikukindel 

haridus 

Paljud ideed väljendavad vajadust mõtestada haridus 

praeguses digiajastus ümber, eriti pärast seda, kui COVID-

19 pandeemia on koolides ja ülikoolides õpetamistavasid 

muutnud. Paljude postitajate arvates on hariduse 

ümbermõtestamine digiajastul Euroopa tulevase 

ülemaailmse konkurentsivõime ja moderniseerimise 

eeltingimus (vt idee näide). Kursustele, digitaalsetele 

tõenditele ja uurimismaterjalidele juurdepääsu 

hõlbustamiseks ning kõigi akadeemiliste ressursside ühtse 

repositooriumi loomiseks tehakse ettepanek luua ühtne 

Euroopa digiplatvorm, mis oleks avatud kõigile 

akrediteeritud ELi kõrgharidusasutustele (vt idee). See 

üleskutse käib käsikäes vajadusega edendada IKT-

valdkonda koolides ja ülikoolides, muu hulgas toetades 

koole riistvara ostmisel (vt idee näide).  

Haridusvahendite ja -ruumide piisavuse küsimuses on 

platvormi kasutajad tugevalt toetanud Euroopa hariduskava 

ettepanekut. See oleks „Euroopa strateegia, mis keskendub 

haridustaristusse tehtavate otseinvesteeringute toetamisele 

ning hariduse ja elukestva õppe kättesaadavuse, 

ühenduvuse ja kvaliteedi parandamisele“ (vt idee). 

Sageli nähakse pehmete oskuste ja eelkõige kunstitegevuse 

edendamist veel ühe olulise sammuna ELi õpilaste kriitilise 

mõtlemise arendamisel ja nende ülemaailmsete väärtuste 

kinnistamisel, seda eriti noores eas (vt idee näide). ELi 

hariduse tuleviku jaoks peetakse oluliseks eesmärgiks 

kaasavate haridusmeetodite rakendamist ja üldisemalt 

hariduses mitmekesisuse edendamist (vt idee). 

Üks ideede alateema puudutab vajadust reformida 

haridustavasid, et noortest saaksid täiskasvanud, kes 

suudavad ELi kodanikuelus aktiivselt osaleda. Lisaks 

eespool nimetatud vahetustele ja ELi-alasele haridusele on 

käesoleva alateema alla koondatud ideed, milles 

käsitletakse vajadust julgustada õpilasi koolis aktiivselt 

ühiskondlikus tegevuses osalema (vt idee) või siis 

kultuuriüleste oskuste omandamise arendamist, näiteks 

pakkudes rohkem võõrkeeleõppe praktikat (vt idee). Mitmel 

üritusel käsitleti üht eelnevaga seotud ideed, nimelt keelte 

mitmekesisust ja nende meediakajastuse rolli õppimise 

hõlbustamisel ning ühise Euroopa identiteedi loomisel 

(vt ürituse näide). 

Mõned postitajad juhivad tähelepanu vajadusele praegune 

haridussüsteem ümber mõtestada, et noori tulevikuks ette 

valmistada. Postitajad nõuavad kliimamuutuste alast 

haridust (vt idee näide) ning mehhanisme, et parandada 

noorte oskusi loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste 

ja matemaatika valdkonnas (STEM), näiteks kogu ELi 

hõlmava STEM-valdkonna põhioskuste programmi kaudu 

(vt idee). Lisakskutsuvad postitajad, nagu ka digipöörde 

teema all, üles koolitama noori digitaalse heaolu alal 

(vt idee näide).  

Osa ideedest käsitleb ka (kutse)hariduse vastavusse viimist 

töömaailmaga (vt idee näide) ja vajadust edendada 

hariduses ettevõtlusoskusi (vt idee). Sellega seoses 

puudutab üks teine ettepanek kohustuslikku kutsesuunitlust, 

et hinnata õpilaste andeid ja huve koolikursuse varases 

staadiumis (vt idee). 

 

ELi-sisene liikuvus 

Mõned osalejad teevad ettepaneku luua ELi hallatav 

veebiportaal ELis pakutavatele kõrghariduskursustele 

kandideerimiseks. See portaal võiks võimaldada üliõpilastel 

ka samaaegset kandideerimist eri programmidesse kogu 

Euroopa Liidus (vt idee näide).  

Veel üks mitme postitaja tõstatatud alateema puudutab 

Erasmuse stipendiumide laiendamist, et hõlmata ka need 

noored, kes ei õpi ülikoolis, näiteks laiendades neid 

stipendiume keskkooliõpilastele, sealhulgas kutsehariduse 

omandajatele. See annaks ka neile noortele, kes 

kõrgharidust ei omanda, võimaluse elada välismaal, 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114412
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129168
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115470
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/88870?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
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vahetada häid tavasid, õppida uusi keeli ja tutvuda 

kultuuridega ning suurendada oma üldisi oskusi (vt idee 

näide).  

Peale selle on osalejad rõhutanud, et Erasmuse programm 

peaks rohkem kaasama väikese sissetulekuga õpilasi. Üks 

idee puudutab Erasmuse stipendiumide kohandamist iga 

riigi elukallidusele (vt idee). Sellega seoses teeb teine 

osaleja ettepaneku usaldada ülesanne määrata Erasmuse 

stipendiumeid sihtülikoolile, et taotlejad saaksid esitada 

taotluse otse sellele ülikoolile, mitte oma koduülikoolile 

(vt idee).  

Soov parandada programmi praegust vormi näitab, kui 

oluline on teadlikkus haridusalase liikuvuse programmidest. 

Seda tõendavad ka mitmesugused temaatilised üritused, mis 

on seotud kahe eespool käsitletud ideega (vt üritus). 

Üldiselt kerkivad Erasmuse stipendiumide kättesaadavust ja 

kaasavust käsitlevad ideed sageli uuesti esile. Viimastes 

postitustes soovitatakse näiteks laiendada Erasmuse 

programmi muudele koolituskategooriatele, nagu 

põllumajandus ja käsitööndus (vt idee).  

Veel üks tähelepanu vääriv valdkond on algatus 

„DiscoverEU“. Mõned osalejad teevad ettepaneku 

laiendada algatust „DiscoverEU“ kõigile 18aastastele 

Euroopa noortele (vt idee näide). 

Akadeemilise liikuvuse idee puudutab ka tunnistuste 

tunnustamise Lissaboni konventsiooni ratifitseerimist, et 

hõlbustada Kreekas kutsealast ja akadeemilist liikuvust 

(vt idee). 

Üks ainulaadne idee võimaliku kolmandatest riikidest 

tuleva liikuvuse kohta puudutab akadeemilise vabaduse 

kaitsmiseks Euroopa stipendiumikava loomist „riskirühma 

üliõpilastele“, keda nende kodumaal taga kiusatakse 

(vt idee). 

 

Noorte töötus 

Teine kõige enam toetust leidnud idee 

hariduse, kultuuri, noorte ja spordi teema all 

käsitleb mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-

noorte) osakaalu suurenemist Euroopas. Eelkõige juhivad 

osalejad tähelepanu sellele, et NEET-noored on üks kõige 

haavatavamaid rühmi tänapäeva Euroopa ühiskonnas, ning 

väljendavad sügavat muret selle pärast, et kõnealustest 

noortest saavad COVID-19 majanduslike tagajärgede 

järgmised ohvrid. Seetõttu leiavad postitajad, et ELi jaoks 

on äärmiselt oluline võtta koheseid ja konkreetseid 

meetmeid mitte ainult NEET-noorte nähtusega 

tegelemiseks, vaid ka selleks, et tagada paremad 

töötingimused noorte ülekaaluga sektorites (vt idee näide).  

Mõned platvormile lisatud ideed keskenduvad projekti 

kirjutamise ja ettevõtluse alasele koolitusele ning 

vajadusele informaalset õpet paremini tunnustada (vt idee 

näide).  

Euroopa 

kultuuripärand 

Selles teemavaldkonnas kutsuvad postitajad üles kaitsma ja 

väärtustama Euroopa kultuuri ja pärandit, näiteks luues ELi 

kultuurivoliniku ametikoha (vt idee, ning üldiselt 

investeerima rohkem ELi ühise kultuurimälu säilitamisse.  

Viimasel ajal on üha rohkem üleskutseid säilitada eelkõige 

vähemusrühmade traditsioone (vt üritus).  

Üldisemal tasandil on tehtud ettepanek luua virtuaalne 

raamatukogu, mis oleks seotud ELi eri liikmesriikide 

raamatukogudega, eesmärgiga muuta haruldased raamatud 

ja kunstiteosed kõigile ELi kodanikele laiemalt 

kättesaadavaks (vt idee).  

 

Loometöötajad 

COVID-19 pandeemia mõju 

kultuuritöötajate ja loomekogukondade töötingimustele on 

ajendanud tõsise arutelu nende staatuse üle. Sealhulgas 

arutatakse, milline on ELi institutsioonide roll sektori 

ebakindlust vähendava õigusraamistiku loomisel (vt idee 

näide).  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/111047
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/50260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/104479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407
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Kultuurivaldkonna kutseliseks muutmine oli oluline 

aruteluteema mitmel kultuuriteemalisel üritusel kogu 

Euroopas (vt ürituse näide).  

Teised loomingulist valdkonda käsitlevad soovitused 

puudutavad nii kohalikul tasandil tegutsevate 

organisatsioonide toetamist kui ka integreeritud riikliku ja 

piirkondliku kaasrahastamise süsteemi loomist, mis 

soodustaks rahvusvahelist kultuurialast koostööd (vt idee 

näide). 

  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313
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Joonis 17. Teema „Haridus, kultuur, noored ja sport“ mõttekaart 

Haridus,

kultuur,

noored

ja sport

ELi-
sisene

liikuvus

Üleeuroopalise haridusalase liikuvuse lihtsustamine 

kõrghariduskursuseid koondava ELi hallatava veebiportaali kaudu

Erasmuse stipendiumi kaasavamaks ja 

kättesaadavamaks muutmine 

Tunnistuste tunnustamise Lissaboni konventsiooni ratifitseerimine 

Kreekas, et hõlbustada kutsealast ja akadeemilist liikuvust

Euroopa
kultuuripärand ELi kultuurivoliniku ametikoha loomine

Euroopa kultuuri ja kultuuripärandi tähistamine, 

kaitsmine ja väärtustamine

Noorte
töötus

Kohesed ja konkreetsed meetmed

noorte töötuse vastu võitlemiseks

ELi noorte jaoks

paremate töötingimuste tagamine

Tulevikukindel 
haridus

Hariduse laialdasem digitaliseerimine

Pehmete oskuste õppe integreerimine

STEM-oskuste arendamise

integreerimine haridussüsteemi

Kliimamuutuste integreerimine haridussüsteemi

ELi
ühise 
identiteedi
tugevdamine

Arvukamate ELi meediaportaalide 

loomine
ELi ajaloo ja institutsioonide alase kursuse 

pakkumine keskkoolis

Ühise neutraalse keele (esperanto, 

ladina või inglise keel) 

kasutuselevõtt
9. mai kuulutamine üleeuroopaliseks 

riigipühaks

Algatuse „DiscoverEU“ raames tasuta Interraili 

piletite võimaldamine kõigile 18aastastele ELis

Rohkemate riikidevaheliste ja üleeuroopaliste

spordisündmuste korraldamine

Euroopa meeskondade moodustamine 

rahvusvahelisteks võistlusteks

Akadeemiliste kvalifikatsioonide tunnustamine kõigis ELi riikides  

Üleeuroopalise haridusalase liikuvuse edendamineEuroopa haridusalase investeerimisstrateegia alusel 

haridusse ja haridustaristusse investeerimine

Kultuuridevahelise suhtluse oskuste arendamine 

ja aktiivse sotsiaalse osaluse toetamine  

(Kutse)hariduse parem vastavusse viimine 

töömaailmaga  

Loomesektor

Õigusraamistiku kehtestamine ebakindluse 

vähendamiseks kultuuri- ja loomesektoris

Kultuuritöötajate elukutse tunnustamine

Võõrkeeleõppe toetamine kultuuridevahelise 

suhtluse edendamiseks

Liikmesriikide piire ületavate sõprussidemete 

loomine õpilasvahetuste ja koolide mestimise kaudu

Kaasavate haridusmeetodite rakendamine ja 

mitmekesisuse edendamine hariduses

Mitteformaalse õppe tunnustamine

Traditsioonide (eelkõige vähemusrühmade 

omade) hoidmine

Piiriülese ja rahvusvahelise kultuurikoostöö parandamine
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I LISA. Enim toetust 

leidnud ja 

kommenteeritud ideede 

loetelu teemade kaupa 
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Enim kommenteeritud ja toetust leidnud ideed teemade 

kaupa (19.4.2021–3.11.2021)  

 

Käesolevas lisas esitatakse iga teema all 3. novembri 2021. aasta seisuga kõige enam toetust leidnud ja kommenteeritud ideed, 

sealhulgas üksikisikute ettepanekud ning organisatsioonide propageeritud ideed. Tutvustatakse ka teema „Muud ideed“ all 

registreeritud ideid, mis on paigutatud ühe teema alla üheksast või mitut teemat hõlmavatel juhtudel mitme teema alla. Käesoleva 

lisa eesmärk on kajastada ka seda, kas platvormi mõne idee vastu tuntakse suurt huvi või millised arutelud on lahvatanud.  

Pange tähele, et toetusavaldused sarnanevad siin sotsiaalmeedias kasutatava meeldimise või poolthääle andmisega. Sellest tuleb 

välja, kas osaleja tunneb mingi idee vastu huvi ja üldiselt pooldab seda, kuid see ei anna mingit infot ideele vastuseisu kohta. 

Seetõttu ei ole toetusavalduste arv iseenesest idee üldise toetuse näitaja, vaid üksnes üks paljudest aspektidest, mida platvormile 

tehtud postituste analüüsimisel tuleb arvesse võtta. Kommentaarid võivad hõlmata mitmesugust tagasisidet, alates neutraalsest 

kuni nõustumise või täieliku mittenõustumiseni. Täpsem info platvormi postituste analüüsi kohta on esitatud II lisas. 

 

 

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Kliimamuutused ja keskkond Idee: õiglane üleminek (vt idee)  

Toetajaid: 358 

Kommentaare: 13 

Idee: tuumaenergia edendamine 

seal, kus taastuvenergiat ei saa 

kasutada (vt idee) 

Toetajaid: 110 

Kommentaare: 150 

Idee: kõigi fossiilkütuste toetuste 

kaotamine (vt idee) 

Toetajaid: 295 

Kommentaare: 28 

Idee: Euroopas tööstuslike 

tuuleparkide arendamisel looduse, 

keskkonna, elurikkuse ja inimeste 

kaitse parandamine (vt idee) 

Toetajaid: 33 

Kommentaare: 77 

Idee: Euro Trainscanner (vt idee) 

Toetajaid: 182 

Kommentaare: 44 

Idee: keskkonnasaaste 

vähendamine sisserändepoliitika 

abil (vt idee) 

Toetajaid: 7 

Kommentaare: 74 

Idee: erinevaid ELi-siseseid 

ühendusi asendava Euroopa 

raudteevõrgu muutmine 

kättesaadavamaks ja 

atraktiivsemaks (vt idee) 

Toetajaid: 191 

Kommentaare: 32 

Idee: tuumaenergia asetamine 

rohepöörde keskmesse (vt idee) 

Toetajaid: 29 

Kommentaare: 67 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
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Idee: Euroopa taasmetsastamine 

(vt idee) 

Toetajaid: 147 

Kommentaare: 25 

Idee: inimeste julgustamine 

lihatarbimist vähendama (vt idee) 

Toetajaid: 47 

Kommentaare: 52 

 

 

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Tervis Idee: teadusmahukad tehnoloogiad 

kaua tervena elamiseks: 

arendamine ja kättesaadavus 
(vt idee)  

Toetajaid: 466 

Kommentaare: 78 

Idee: suveajale üleminekust 

loobumine: astronoomiliselt õigele 

ajale üleminek võimalusega lubada 

lahtiolekuaegu nihutada ühe tunni 

võrra varasemaks (vt idee)  

Toetajaid: 35 

Kommentaare: 130 

Idee: võrdne juurdepääs 

taskukohastele ja kvaliteetsetele 

avalikele teenustele, sealhulgas 

tervishoiule (vt idee) Toetajaid: 339 

Kommentaare: 13 

Idee: teadusmahukad tehnoloogiad 

kaua tervena elamiseks: 

arendamine ja kättesaadavus 
(vt idee)  

Toetajaid: 466 

Kommentaare: 78 

Idee: müalgilise entsefalomüeliidi 

(ME/CFS) alased teadusuuringud 
(vt idee) 

 Toetajaid: 216 

Kommentaare: 5 

Idee: keskendumine 

vananemisvastastele ja 

pikaealisusalastele uuringutele 
(vt idee)  

Toetajaid: 145 

Kommentaare: 31 

Idee: keskendumine 

vananemisvastastele ja 

pikaealisusalastele uuringutele 
(vt idee)  

Toetajaid: 145 

Kommentaare: 31 

Idee: EI digitaalsetele (rohelistele) 

vaktsineerimispassidele ja -

tõenditele ning võimalikele 

kiipidele, sest see liigitaks inimesed 

vaktsineerituse alusel kahte klassi 
(vt idee)  

Toetajaid: 13 

Kommentaare: 25 

Idee: aluslepingu muutmine ELi 

volituste tugevdamiseks tervise 

valdkonnas (vt idee)  

Toetajaid: 87 

Kommentaare: 5 

Idee: mitmekeelsus haiglas: 

rahvusvahelise keele esperanto 

koolitus meditsiinitöötajatele 

kõikjal Euroopas (vt idee)  

Toetajaid: 11 

Kommentaare: 22 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
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 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Tugevam majandus, sotsiaalne 

õiglus ja töökohad 

Idee: Euroopa sotsiaalõiguste 

sammas sotsiaalse turumajanduse 

jaoks (vt idee)  

Toetajaid: 365 

Kommentaare: 24 

Idee: kogu ELis tingimusteta 

põhisissetulek, mis tagab igale 

inimesele elatusvahendid ja 

võimaluse ühiskonnas osaleda 
(vt idee)  

Toetajaid: 274 

Kommentaare: 88 

Idee: ELi uus majandusmudel ja 

juhtimine (vt idee)  

Toetajaid: 354 

Kommentaare: 23 

Idee: tingimusteta põhisissetulek 
(vt idee)  

Toetajaid: 76 

Kommentaare: 83 

Idee: Euroopa uuendatud 

ühiskondlik lepe õiglase taastumise 

jaoks (vt idee)  

Toetajaid: 338 

Kommentaare: 24 

Idee: aluslepingute 

sotsiaalprotokoll palkade ja 

tingimuste dumpingu lõpetamiseks 
(vt idee)  

Toetajaid: 310 

Kommentaare: 63 

Idee: aluslepingute 

sotsiaalprotokoll palkade ja 

tingimuste dumpingu lõpetamiseks 
(vt idee)  

Toetajaid: 310 

Kommentaare: 63 

Idee: kui palju raha säästaks 

esperanto Euroopa Liidule? 
(vt idee)  

Toetajaid: 66 

Kommentaare: 51 

 

Idee: kogu ELis tingimusteta 

põhisissetulek, mis tagab igale 

inimesele elatusvahendid ja 

võimaluse ühiskonnas osaleda 
(vt idee)  

Toetajaid: 274 

Kommentaare: 88 

Idee: võitluse alustamine 

maksuparadiiside vastu nii ELis 

kui ka väljaspool (vt idee)  

Toetajaid: 229 

Kommentaare: 49 

 

 

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

EL maailmas Idee: Euroopa armee loomine (vt 

idee)  

Toetajaid: 399 

Kommentaare: 201 

Idee: Euroopa armee loomine 
(vt idee)  

Toetajaid: 399 

Kommentaare: 201 

Idee: Euroopa Ametiühingute 

Keskliidu üleskutse reformida ELi 

kaubandus- ja 

investeerimispoliitikat ning 

Idee: Euroopa ühendamine kui ELi 

laienemise jätkamine (vt idee)  

Toetajaid: 181 

Kommentaare: 52 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
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taaskäivitada ülemaailmne 

mitmepoolsus (vt idee)  

Toetajaid: 350 

Kommentaare: 9 

Idee: ELi tasandi välispoliitika, mis 

põhineb absoluutsel 

häälteenamusel, mitte ühehäälsusel 
(vt idee)  

Toetajaid: 234 

Kommentaare: 43 

Idee: ELi tasandi välispoliitika, mis 

põhineb absoluutsel 

häälteenamusel, mitte ühehäälsusel 
(vt idee)  

Toetajaid: 234 

Kommentaare: 43 

Idee: ühtsena tegutsemine: EL kui 

ülemaailmne osaleja (vt idee)  

Toetajaid: 230 

Kommentaare: 19 

Idee: liikmesriikide relvajõudude 

integreerimine Euroopa tasandil 
(vt idee)  

Toetajaid: 15 

Kommentaare: 33 

Idee: strateegiline autonoomia 
(vt idee)  

Toetajaid: 196 

Kommentaare: 27 

Idee: strateegiline autonoomia 
(vt idee)  

Toetajaid: 196 

Kommentaare: 27 

 

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Väärtused ja õigused, õigusriik, 

julgeolek ja turvalisus 

Idee: inimõigusi käsitlevate 

õigusaktide täitmise parem 

tagamine (vt idee)  

Toetajaid: 344 

Kommentaare: 9 

Idee: ühise Euroopa armee loomine 
(vt idee)  

Toetajaid: 57 

Kommentaare: 178 

Idee: sooline võrdõiguslikkus 
(vt idee)  

Toetajaid: 343 

Kommentaare: 13 

Idee: Euroopa sõjavägi (vt idee)  

Toetajaid: 4 

Kommentaare: 60 

Idee: EL peaks tagama, et liidus 

täidetaks kohustust austada 

õigusriigi põhimõtteid (vt idee)  

Toetajaid: 199 

Kommentaare: 22 

Idee: si vis pacem, para bellum: ELi 

kaitse ja heidutuse 2022. aasta 

eesmärkide seadmine (vt idee)  

Toetajaid: 4 

Kommentaare: 40 

Idee: meie põhiväärtuste 

kaitsmine: demokraatia, õigusriigi 

ja põhiõiguste mehhanism (vt idee)  

Toetajaid: 194 

Kommentaare: 15 

Idee: tõenditel põhinev objektiivne 

teave esperanto kohta! Võrdsed 

õigused esperanto keele 

kõnelejatele! (vt idee)  

Toetajaid: 150 

Kommentaare: 39 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5361
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
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Idee: tõenditel põhinev objektiivne 

teave esperanto kohta! Võrdsed 

õigused esperanto keele 

kõnelejatele! (vt idee)  

Toetajaid: 150 

Kommentaare: 39 

Idee: Soome lastekaitset ja 

perekonnaõigust tuleb põhjalikult 

reformida (vt idee)  

Toetajaid: 14 

Kommentaare: 33 

 

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Digiüleminek Idee: õiglane digipööre (vt idee)  

Toetajaid: 375 

Kommentaare: 32 

Idee: EU-CAP = Euroopa kodanike 

teadlikkuse platvorm (vt idee)  

Toetajaid: 0 

Kommentaare: 81 

Idee: avaliku sektori toetus avatud 

lähtekoodiga tarkvarale ja 

riistvarale (vt idee)  

Toetajaid: 144 

Kommentaare: 9 

Idee: krüptoraha keelustamine 
(vt idee)  

Toetajaid: 13 

Kommentaare: 47 

Idee: kiipide tootmine Euroopas 
(vt idee)  

Toetajaid: 110 

Kommentaare: 32 

Idee: tingimusteta põhisissetulek 

avatud lähtekoodi haldajatele 
(vt idee)  

Toetajaid: 52 

Kommentaare: 37 

Idee: Kickstarter peaks olema 

võrdselt kättesaadav kõigile ELi 

kodanikele (vt idee)  

Toetajaid: 99 

Kommentaare: 11 

Idee: kiipide tootmine Euroopas 

(vt idee)  

Toetajaid: 110 

Kommentaare: 32 

Idee: isikuandmete kaitse 

üldmäärus: isikuandmete 

kogumisest keeldumine tuleks teha 

vähemalt sama lihtsaks kui sellega 

nõustumine (vt idee)  

Toetajaid: 92 

Kommentaare: 5 

Idee: õiglane digipööre (vt idee)  

Toetajaid: 375 

Kommentaare: 32 

 

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Euroopa demokraatia Idee: reformikava – 

kodanikupõhine Euroopa 

demokraatia (vt idee)  

Toetajaid: 570 

Kommentaare: 53 

Idee: vajame ühist Euroopa keelt 
(vt idee)  

Toetajaid: 108 

Kommentaare: 167 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/99200
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
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Idee: üheskoos tugevamad: 

demokraatlik Euroopa 

föderatsioon (vt idee)  

Toetajaid: 496 

Kommentaare: 133 

Idee: üheskoos tugevamad: 

demokraatlik Euroopa 

föderatsioon (vt idee)  

Toetajaid: 496 

Kommentaare: 133 

Idee: tõeliselt euroopalikud 

valimised: kogu ELi hõlmavad 

riikideülesed valimisnimekirjad 

(vt idee)  

Toetajaid: 401 

Kommentaare: 95 

Idee: Euroopa Liidu presidendi 

otsevalimine (vt idee)  

Toetajaid: 196 

Kommentaare: 107 

Idee: sotsiaalse progressi protokoll 
(vt idee)  

Toetajaid: 367 

Kommentaare: 19 

Idee: Euroopa demokraatia algab 

ühisest keelest: esperanto (vt idee)  

Toetajaid: 36 

Kommentaare: 101 

Idee: parem otsustusprotsess 

õiglasema Euroopa nimel (vt idee)  

Toetajaid: 363 

Kommentaare: 22 

Idee: tõeliselt euroopalikud 

valimised: kogu ELi hõlmavad 

riikideülesed valimisnimekirjad 

(vt idee)  

Toetajaid: 401 

Kommentaare: 95 

   

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Ränne Idee: ühine rände- ja 

varjupaigapoliitika, mis põhineb 

õiguste austamisel ja võrdsel 

kohtlemisel (vt idee)  

Toetajaid: 373 

Kommentaare: 26 

Idee: väljastpoolt Euroopat ja 

mujalt kui esimese maailma 

riikidest pärit sisserände 

peatamine (vt idee)  

Toetajaid: 101 

Kommentaare: 110 

Idee: väljastpoolt Euroopat ja 

mujalt kui esimese maailma 

riikidest pärit sisserände peatamine 
(vt idee)  

Toetajaid: 101 

Kommentaare: 110 

Idee: ebaseaduslike 

varjupaigataotlejate/rändajate 

väljasaatmine (vt idee)  

Toetajaid: 37 

Kommentaare: 89 

Idee: ränne ja integratsioon (vt idee)  

Toetajaid: 68 

Kommentaare: 65 

Idee: ränne ja integratsioon 
(vt idee)  

Toetajaid: 68 

Kommentaare: 65 

Idee: EList väljasaatmine (vt idee)  

Toetajaid: 65 

Kommentaare: 37 

Idee: EList väljasaatmine (vt idee)  

Toetajaid: 65 

Kommentaare: 37 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
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Idee: Euroopa noorte liberaalide 

(LYMEC) visioon poliitilistest 

prioriteetidest – varjupaik ja ränne 
(vt idee)  

Toetajaid: 62 

Kommentaare: 1 

Idee: liikmesriigi residendist 

Ühendkuningriigi kodanikele 

kogu ELi hõlmavate õiguste 

andmine (vt idee)  

Toetajaid: 14 

Kommentaare: 35 

 

 

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

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

(vt idee)  

Toetajaid: 469 

Kommentaare: 88 

Idee: EL vajab paremat keeleõpet 
(vt idee)  

Toetajaid: 469 

Kommentaare: 88 

Idee: noored; EL ei tohi rahastada 

ebakindlust (vt idee)  

Toetajaid: 361 

Kommentaare: 13 

Idee: keeleõpe Euroopas (vt idee)  

Toetajaid: 151 

Kommentaare: 75 

Idee: elukestva õppe ja õiguse 

koolitusele muutmine Euroopas 

kõigi jaoks reaalsuseks (vt idee)  

Toetajaid: 353 

Kommentaare: 14 

Idee: õnnelikumad keeleõppijad, 

edukamad keeleõpetajad (vt idee)  

Toetajaid: 101 

Kommentaare: 63 

Idee: esperanto tund Euroopa 

Liidu koolilastele (vt idee)  

Toetajaid: 186 

Kommentaare: 46 

Idee: esperanto – rahvusvaheline 

abikeel (vt idee)  

Toetajaid: 83 

Kommentaare: 57 

 

Idee: Euroopa hariduskava: 

investeerimine kõikide 

kvaliteetsesse haridusse ja 

elukestvasse õppesse ELis (vt idee)  

Toetajaid: 175 

Kommentaare: 47 

Idee: esperanto tund Euroopa 

Liidu koolilastele (vt idee)  

Toetajaid: 186 

Kommentaare: 46 

 

 

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Muud ideed Idee: esperanto ametlik 

tunnustamine ELi kodanike 

kasutatava keelena (vt idee) 

Toetajaid: 307 

Idee: esperanto – ühine neutraalne 

keel, mis on üles ehitatud nii, et 

seda on lihtne õppida – vahend 

ühtsema Euroopa Liidu 

saavutamiseks (vt idee) 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
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Kommentaare: 135 Toetajaid: 248 

Kommentaare: 229 

Idee: esperanto – ühine neutraalne 

keel, mis on üles ehitatud nii, et 

seda on lihtne õppida – vahend 

ühtsema Euroopa Liidu 

saavutamiseks (vt idee) 

Toetajaid: 248 

Kommentaare: 229 

Idee: esperanto ametlik 

tunnustamine ELi kodanike 

kasutatava keelena (vt idee) 

Toetajaid: 307 

Kommentaare: 135 

Idee: Euroopa föderaalvabariik 
(vt idee) 

Toetajaid: 140  

Kommentaare: 19 

Idee: Euroopa lipu tervitamine 
(vt idee) 

Toetajaid: 0 

Kommentaare: 120 

Idee: Euroopa Liit – 

föderaalvabariik (vt idee) 

Toetajaid: 120 

Kommentaare: 80 

Idee: Euroopa Liit – 

föderaalvabariik (vt idee) 

Toetajaid: 120 

Kommentaare: 80 

Idee: Euroopa kodakondsuse ja 

rahvusriikide kodakondsuse 

sidumise lõpetamine. Anname 

inimestele võimaluse saada 

Euroopa pass (vt idee) 

Toetajaid: 115 

Kommentaare: 18 

Idee: ÜHE ametliku keele valimine 
(vt idee) 

Toetajaid: 13 

Kommentaare: 72 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/245
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Käesolevas aruandes kasutatud analüüsi parameetrid 

pärinevad veebiplatvormilt, kus andmeid pidevalt 

ajakohastatakse, isegi kogu teadusrühma andmeanalüüsi 

ajal. 

Kvantitatiivse analüüsi peamised parameetrid on 

alljärgnevad.  

 Arvandmed ideede kohta, mille postitajad on üles 

laadinud üksikisikuna või organisatsiooni 

esindajana. Arvandmed näitavad ideede arvu – 

koguarvu ja arvu eri teemades. 

 Arvandmed idee toetusavalduste kohta: 

toetusavaldused sarnanevad siin sotsiaalmeedias 

kasutatava meeldimise või poolthääle andmisega. 

Need näitavad, et osaleja tunneb mingi idee vastu 

huvi ja üldiselt pooldab seda, kuid ei anna mingit 

infot ideele vastuseisu kohta. Seetõttu ei ole 

toetusavalduste arv iseenesest idee üldise toetuse 

näitaja, vaid üksnes üks paljudest aspektidest, 

mida platvormile tehtud postituste analüüsimisel 

on arvesse võetud. Arvandmed näitavad 

toetusavalduste arvu – koguarvu, arvu eri 

teemades ja konkreetse ideega seotult (kasutatakse 

ka ideede järjestamiseks toetusavalduste arvu 

alusel). 

 Arvandmed osalejate kommentaaride kohta: 

analüüs hõlmab ka üksteise ideede kohta osalejate 

esitatud kommentaaride arvu, sest see näitab, kui 

aktiivne on ideega tegelemine. Sisult võivad 

II LISA. Metoodika 
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kommentaarid hõlmata mitmesugust tagasisidet, 

alates neutraalsest kuni nõustumise või täieliku 

mittenõustumiseni. See kajastub kvalitatiivses 

analüüsis (vt allpool). Arvandmed näitavad 

kommentaaride arvu – koguarvu, arvu eri 

teemades ja konkreetse ideega seotult (kasutatakse 

ka ideede järjestamiseks kommentaaride arvu 

alusel).  

 Arvandmed ürituste kohta: postitajad saavad 

platvormil korraldada üritusi ja laadida üles 

ürituste aruandeid. Arvandmed näitavad ürituste 

arvu – koguarvu ja arvu eri teemades. 

 Sotsiaaldemograafilised andmed (anonüümitud): 

enne platvormiga liitumist palutakse postitajal 

esitada andmed oma elukohariigi, hariduse, 

vanuse, soo ja tööhõiveseisundi kohta. Neid 

andmeid töödeldakse anonüümitud kujul. Nende 

andmete esitamine on vabatahtlik (praegu esitab 

neid umbes 75% osalejatest), mistõttu on osalejate 

profiilide kohta saadav teave piiratud. Suure 

tõenäosusega ei esita vastajad teavet oma elukutse, 

hariduse ja elukohariigi kohta. Organisatsiooni 

kohta saab esitada ainult asukohariigi.  

Platvormi sisust ülevaate andmiseks keskendutakse 

aruandes peamiselt kvalitatiivsele analüüsile, mis põhineb 

ideedel, sealhulgas üritustel arutatud ideedel ja 

kommentaaridel. Teemad ja mõnel juhul alateemad on 

kindlaks määratud eelmääratud teemade raames. 

Iga teema kohta on uurimismeeskond teinud käsitsi 

tekstianalüüsi ning jaganud kõik väljapakutud ideed ja 

lõppenud üritused koos ürituste aruannetega rühmadesse. 

Selle töö toetamiseks on platvormi kaudu kättesaadavat sisu 

töödeldud automatiseeritud tekstianalüüsi süsteemis, mis 

aitab analüütikutel saada ülevaate sisestatud suurest 

tekstimassiivist. See võimaldab rühmitada eri keeltes 

postitusi ning otsida sarnast sisu nii üle platvormi kui ka 

keeltes. Analüütikud kasutavad tekstianalüüsi süsteemi, et 

hõlbustada mitmekeelset sisuanalüüsi ja lihtsamalt leida 

sarnase idee kordumine eri postitustes. See aitab hinnata 

konkreetse teema või alateema esinemise taset. 

Tekstianalüüsi süsteem hindab ainult platvormi kaudu 

esitatud sisu. See hõlmab sotsiaaldemograafilise 

küsimustiku pseudonüümitud vastuseid, mida kasutatakse 

sotsiaaldemograafiliste andmestike koostamiseks, ja muud 

platvormil esitatud sisu (ideed, kommentaarid ja 

toetusavaldused) (sh seotud metaandmed, nagu sisestamise 

aeg). Seejärel luges uurimisrühm läbi konkreetsesse rühma 

kuulvad ideed, kommentaarid, ürituste kirjeldused ja 

ürituste aruanded, et teha kokkuvõte ühistest teemadest ja 

võimalikest alateemadest, märkides ära ka kommentaarides 

esinevad erinevused ja võimalikud lahkarvamused.  

Kvalitatiivse lähenemisviisi lõppeesmärk on lisaks 

platvormil enim tähelepanu pälvivate teemade või ideede 

registreerimisele ka dokumenteerida ühte teemasse 

kuuluvate ideede ulatus ja mitmekesisus. Kui mitu 

platvormil esitatud ideed väljendavad tegelikult sama ideed 

või alateemat, on selle kvalitatiivsed näitajad esitatud 

kokkuvõttes, viidates „korduvale“ või „väljapaistvale“ 

ideele või alateemale. 

Kokkuvõtted sisaldavad ka linke ideede või ürituste 

näidetele, milles kirjeldatakse konkreetset ettepanekut või 

antakse hea ülevaate kindlaksmääratud teema või alateema 

üldisest sisust.  

Ürituste analüüsimisel keskendub uurimisrühm lõppenud 

üritustele, mille kohta on olemas ürituse aruanne. Erilist 

tähelepanu pööratakse rohkemate osalejate ja aruteludega 

konsultatsiooniüritustele, et kaasata nende kodanike hääled 

ja arvamused, kes muidu ei pruugi leida teed 

digiplatvormile. 

Jaotumine teemadeks ja alateemadeks või ideedeks on 

visuaalselt esitatud vastaval mõttekaardil. 
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