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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL (projekt) 

 

Töörühm „EL maailmas“ 

 
Koosolekut juhatas Hans Dahlgren Clément Beaune’i palvel, kes ministrite 

erakorralise kohtumise tõttu viibis koosolekul ainult esimesed 20 minutit 

 

17. detsember 2021, kell 11.00–13:00 

 

 

1. Koosoleku juhataja sissejuhatavad märkused 

 

Koosolek toimus täielikult kaugtöö vormis. Clément Beaune tervitas osalejaid, tegi 

kokkuvõtte töörühma põhiküsimustest ning andis seejärel koosoleku juhatamise üle Hans 

Dahlgrenile.  

 

Hans Dahlgren käsitles esmalt koosoleku ülesehitust märkides, et eelistatakse sõnavõtjaid 

kodanike paneelaruteludest, kes võivad sinise kaardi korra alusel esitada küsimusi teistele 

esinejatele ja teised esinejad neile. Seejärel palus ta Euroopa kodanike paneelarutelu 

pressiesindajal Mansef Camposel ja muudel paneelarutelu esindajatel sõna võtta ja 

tutvustada peamisi küsimusi, ning juhtis tähelepanu mitmekeelse digiplatvormi sisu 

käsitlevale vahearuandele.  

 

2. Arutelui 

 

Peamised teemad, mida kodanike paneelarutelude esindajad käsitlesid, olid järgmised: 

 

• ELi strateegiline autonoomia 

• EL peab usaldusväärselt kinnitama ja levitama oma väärtusi, nagu demokraatia, 

inimõigused ja õigusriik  

• ELi kaubanduspoliitika majanduslik külg (sealhulgas ELis toodetud kauba ostjate 

ostujõu suurendamine), samuti selle poliitiline külg (ELi väärtuste kaitsmine, 

sanktsioonide rakendamine) ja keskkonna osa (kestlikkus, ELi jäätmete eksportimise 

lõpetamine). 

• ELi energiasõltumatus, CO2-heite vähendamine rahvusvahelises tarneahelas 

• Tugeva ELi piiri säilitamine; Frontexi jõulisem ja läbipaistvam sekkumine, mis ei 

põhineks vaid liikmesriikide üleskutsel, Frontex peaks tagama samaväärse 

piirikontrolli kõigil ELi piiridel 

• Suhted naaber- ja lähiriikidega. Väiksemate riikide austamine. 

• ELi väärtuste tugevdamine nii liidus kui ka väljaspool seda. 
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• Keskendumine kõigi rändajate integreerimisele, aidates neil omaks võtta 

euroopalikke väärtusi 

• Lahknevad seisukohad julgeoleku ja kaitse valdkonnas hübriidkonfliktide ajastul: 

sõjaline võimekus ja Euroopa sõjaväe kontseptsioon. Ühine seisukoht oli, et tuleks 

rohkem investeerida kaitsevaldkonda ning võtta arvesse ka seda, et kõik riigid ei ole 

NATO liikmed. 

• Tõhusama otsuste langetamise protsessi huvides rakendada teatavates küsimustes 

ühehäälse nõusoleku asemel kvalifitseeritud häälteenamust. 

• Laienemine: on vaja tagada, et uued liikmed peaksid kinni ELi väärtustest ja 

õigusriigi põhimõtetest, tuleb austada vähemusi. Avalik arutelu ja teabevahetus 

laienemispoliitika ja -püüdluste kohta – ELi kodanikel on vaja paremat ettekujutust 

sellest, mida laienemine ELi jaoks tähendab, samuti huvitab neid, kas muudetakse 

mõnda poliitikasuunda, et ELi praegused liikmesriigid hakkaksid paremini kinni 

pidama normidest ja eeskirjadest, milles nad liiduga ühinemisel kokku leppisid 

• Riikidele, kus laienemise käigus esineb eriarvamusi, tuleks pakkuda 

vahendusteenust, et tuua vähemus- ja enamusarvamust esindavad rühmad 

konsensusele lähemale, samuti keskenduda otsuste kiiremale langetamisele ja 

eelkõige ühehäälsuse nõude lõpetamisele. 

 

Vastuseks võtsid nendel teemadel sõna muude valdkondade esindajad, kes käsitlesid muu 

hulgas järgmist: 

 

• Toonitati, et EL peab end maailmas aktiivselt kehtestama ega tohi passiivseks jääda 

– ta peab looma strateegilisi partnerlusi ja ehitama ise üles sellise maailma, kus ta 

tahab elada, – samuti rõhutati suhete tähtsust USAga 

• Keskenduda tuleb ELi väärtuste ja õigusriigi põhimõtte järgimisele välispoliitikas, 

sealhulgas võidelda autokraatia vastu 

• Vastandlikud seisukohad ELi armee kohta ja küsimus, kes oleks selle armee 

ülemjuhataja 

• ELi suhted NATOga: kas tugevamad sidemed või suurem autonoomia? 

• Ühehäälsuse alternatiiviks võiks olla kvalifitseeritud häälteenamus või uued 

konkreetsed künnised, sealhulgas ühehäälsus miinus üks hääl 

• Kaubanduspoliitika: tuleks alustada sõlmitud kokkulepete ratifitseerimist. 

• Samuti rõhutati peamisi rahvusvahelisi küsimusi, nagu käimasolevad Brexiti-järgsed 

läbirääkimised ja Venemaa tegevus piirkonnas. 

 

 

Veel üks aruteluteema oli töörühma edaspidine struktuur, samuti materjalide edastamine ja 

soovitud lõpptulemuse saavutamine. 

o Liikmed nõudsid selget struktuuri praeguste teemapunktide ja tulevikus 

saavutatavate tulemuste osas. 

o Kodanikud mainisid ka, et enne neid koosolekuid oleks vaja täiendavat 

ettevalmistust ja paremat planeerimist. 

 

 

3. Koosoleku juhataja lõppsõna 

 

Hans Dahlgren rõhutas, et ta teeb aktiivselt tööd selle nimel, et muuta töörühm tootlikuks ja 

sisukaks. Praegune arutelu oli küll kasulik, kuid järgmisel kohtumisel võimaldavad kodanike 

paneelarutelude soovitused korraldada arutelu struktureeritumalt, et tagada täiskogu istungi 
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jaoks sisukas panus.  Koosoleku juhataja soovib tagada töörühma liikmete vahel selge 

teabevahetuse ning kodanike komponendi jaoks piisava ettevalmistuse.  

 

Tehti ettepanek luua töörühma liikmete jaoks WhatsAppi grupp. Hans Dahlgren kinnitas, et 

selle moodustamise võimalust kaalutakse juba enne jõulupühi. 

 

 

 
i Sõnavõtud jagunesid järgmiselt: 

 

Euroopa kodanike paneelarutelus osalejad: 14  

Riiklike paneelarutelude/ürituste esindajad: 2 

Kodanikuühiskond (SP, RK, EMSK): 4 

Nõukogu: 5 

Liikmesriikide parlamendid: 8 

Euroopa Parlament: 2  

Komisjon: 0 

 
Sooline tasakaal: sõna võtsid 24 meessoost 12 naissoost osalejat 

 


