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1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused  
 

Koosolek toimus hübriidvormis. Töörühma juht tervitas kõiki töörühma liikmeid ja rõhutas, kui 
oluline on esindada mitmekesisust ja kaasavust, mis iseloomustab Euroopa tuleviku konverentsi. 
Samuti tuletas ta meelde töörühmade peamist eesmärki ja menetluslikke aspekte vastavalt 
kodukorrale ja töörühmade pädevusraamistikule. Sellega seoses keskenduti avakoosoleku 
päevakorras järgmistele punktidele: 
 

 Euroopa kodanike paneelarutelu „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad / 
haridus, kultuur, noored ja sport / digiüleminek“ esimene asjakohane tulemus – 
paneelarutelu liikmete lühiettekanne ja arutelu;  

 asjakohased ettepanekud mitmekeelse digiplatvormi teemal – esimene arutelu. 
 
 

2. Arutelu 
 
Arutelus osalesid Euroopa kodanike paneelarutelu „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad 
/ haridus, kultuur, noored ja sport / digiüleminek“ esindajad, kes juhtisid tähelepanu paneelarutelu 
esimeses voorus tõstatatud ja liikmete hinnangul edasist arutelu väärivatele teemadele, eelkõige:  

 sotsiaalsete õiguste tugevdamine ning õiglase ja juurdepääsetava tööturu loomine, pöörates 
erilist tähelepanu noortele, naistele ja tuge vajavatele rühmadele; 

 uuendusliku, konkurentsi- ja vastupanuvõimelise majanduse edendamine; 

 võrdsete võimaluste pakkumine ja vajalike oskuste arendamine. 
 
Teised töörühma liikmed arutasid küsimusi, mis on esile kerkinud nii Euroopa kodanike 
paneelaruteludel, mitmekeelsel digiplatvormil kui ka riiklikel konsultatsioonidel kodanikega. Mitmes 
sõnavõtus rõhutati muu hulgas järgmist:  
 

 pandeemiajärgse majandusmudeli ümbermõtestamine kestlikust ja kaasavast lähtekohast, 
tugevdades konkurentsivõimet, majanduskasvu ja vastupanuvõimet ning tuginedes 
taasterahastu „NextGenerationEU“ ja TERA kogemusele; rohe- ja digipöörde võimaluste 
ärakasutamine, võttes samal ajal arvesse nende mõju enim tuge vajavatele kodanikele ja 
territooriumidele ning tagades õiglase ülemineku; 

 sotsiaalsete õiguste ja kaitse ülespoole suunatud lähendamine kogu ELis (sealhulgas Euroopa 
sotsiaalõiguste samba täieliku rakendamise, uue sotsiaalse kokkuleppe sõlmimise ja 
sotsiaalse arengu protokolli lisamise kaudu);  
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 vajadus kasutada ELi eelarve täit potentsiaali, et keskenduda reformidele, investeeringutele 
ja innovatsioonile;  

 õiglane maksustamine ning võitlus maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise 
vastu; 

 oskuste ja majanduse kaasavuse parandamine, pöörates erilist tähelepanu noortele, naistele 
ja tuge vajavatele rühmadele.  

 
Sõna võeti ka alljärgnevatel teemadel: 

 vajadus mitte suurendada ebaproportsionaalsel määral ettevõtjate, eelkõige VKEde maksu- 
ja regulatiivkoormust, näiteks rakendades uute algatuste puhul nn konkurentsivõime 
kontrolli;  

 eelarvestabiilsuse ja ELi eelarvepoliitika säilitamise tähtsus; 

 eespool nimetatu rahastamine ELi eelarvest ja ELi omavahendite tekitamise võime.  
 
 
Tuginedes Euroopa kodanike paneelarutelude ja riigisiseste kodanike paneelarutelude soovitustele 
ning võttes arvesse mitmekeelse digiplatvormi panust, väljendati kõigis sõnavõttudes seisukohta, et 
töörühm peaks seadma endale konkreetsed eesmärgid ja jõudma tulemusteni.  
 

3. Töörühma juhi lõppsõna 
 
Töörühma juht kiitis avatud ja konstruktiivset arutelu ning märkis, et tulemuste saavutamiseks peab 
töörühm võtma vastu ühise seisukoha, milleks on vaja kõigi osaliste nõusolekut. Ta rõhutas, et paljud 
väljendatud seisukohad ei välista, vaid hoopiski täiendavad üksteist. See on hea alus edasisteks 
aruteludeks. Järgmine koosolek toimub detsembris ja siis arutatakse juba Euroopa kodanike 
paneelarutelu soovitusi.  
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