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Sissejuhatus 

Euroopa tuleviku konverents on enneolematu kodanikuosaluse üritus, mis annab võimaluse konsulteerida 

Euroopa Liidu 27 liikmesriigi kodanikega, et seada nad eelseisvateks aastateks ja aastakümneteks tehtavate 

otsuste keskmesse. ELi kodanikke kutsutakse üles tegema oma hääl kuuldavaks, esitades ettepanekuid 

muudatuste ja konkreetsete tegutsemisviiside kohta, mis võimaldavad Euroopal määratleda uued 

ambitsioonikad eesmärgid ja lahendada tema ees seisvaid ülemaailmseid probleeme. 

Prantsusmaa valitsus toetab Euroopa tuleviku konverentsi eesistujate kolmiku algatusi, eelkõige 

julgustades oma kodanikke andma olulise panuse veebiplatvormi ja korraldama kogu riigis üritusi. 

Paralleelselt nende Euroopa algatustega soovis valitsus korraldada osaluspõhised üritused riiklikul 

tasandil. 

Parlamendiga suhtlemise ja kodanike osalemise eest vastutava ministeeriumi (MRPCC) toel ning kodanike 

osalemist käsitleva ministeeriumidevahelise keskuse (CIPC) ekspertabiga korraldas Euroopa ja välisasjade 

ministeerium (MEAE) kindlatel meetoditel põhinevad kodanikuüritused (vt allpool „Kohustused ja 

meetodid“). MEAE kasutas programmi rakendamisel konsortsiumi, kuhu kuulusid Roland Berger, 

Wavestone, avalikud esindused ja Harris Interactive. Lisaks oli piirkondlikel prefektuuridel keskne roll 

kogu riigis 18 konverentsi korraldamisel. 

Kõnealuse konsultatsiooni raames esitati osalejatele üksainus küsimus: „Milliseid muudatusi te soovite 

Prantsusmaa kodanikena Euroopas teha?“ (vt IV lisa „Osalemisvolitused“). 

  



 

 

Kodanike panus Euroopa tuleviku konverentsi 

4 

Asjaomane riiklik konsulteerimine toimus 18 piirkondliku konverentsina 13 Prantsusmaa emamaa 

piirkonnas ja viies Prantsusmaa ülemerepiirkonnas kolmel nädalavahetusel 2021. aasta septembris ja 

oktoobris ning igal konverentsil osales 30–50 juhuslikult valitud kodanikku (kokku 746). Seejärel koostati 

nende 18 piirkondliku paneelarutelu kokkuvõte 15.–17. oktoobril 2021 Pariisis majandus-, sotsiaal- ja 

keskkonnanõukogus korraldatud riiklikul konverentsil, kus tulid kokku 98 vabatahtlikku kodanikku 

piirkondlikel konverentsidel osalenute hulgast. 

Lisaks korraldas Euroopa ja välisasjade ministeerium koostöös Make.orgiga veebipõhise konsultatsiooni 

„Parole aux Jeunes“ („Anname noortele sõna“), et tuua Euroopa noorteaasta 2022 eel esile Prantsusmaa 

noorte arvamus. Enam kui 50 000 noort vanuses 15–35 jagas oma ideid ja prioriteete 2035. aasta Euroopa 

jaoks. 

Käesolevas aruandes esitatakse valitsuse korraldatud kahe konsultatsiooni peamised tulemused. 

Konsultatsioonimenetlus 

Piirkondlikel konverentsidel osalevate kodanike leidmiseks kasutati nii osalejate juhuslikku valimist nende 

telefoninumbrite loosimise teel kui ka sihipärast valimist teatavate rühmade hulgast, et iga piirkonna 

mitmekesisus oleks aruteluringis võimalikult hästi esindatud. 

Piirkondlikes paneelaruteludes võtsid osalejad kordamööda sõna rühmatöö käigus, mille puhul oli laua 

ümber 6–8 kodanikku ja moderaator, ning täiskogul esinedes. Arutelude juures viibisid eksperdid, kelle 

ülesanne oli vastata kodanike küsimustele ja anda selgitusi, jäädes seejuures neutraalseks. 
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Esmalt paluti kodanikel vahetada arvamusi selle üle, millisena nad näevad Euroopat praegu. Seejärel 

andsid nad kõigepealt rühmades ja seejärel täiskogul teada, millisena nad soovivad 2035. aasta Euroopa 

näha. Need arutelud võimaldasid kindlaks teha 3–8 soovi piirkonna kohta. Seejärel sõnastasid kodanikud 

iga sellise soovi puhul muudatused, mida nad peavad vajalikuks soovitud Euroopa saavutamiseks, ja 

konkreetsed ettepanekud, mis tuleb ellu viia. Selle protsessi tulemusena esitati riiklikul tasandil kokku 

515 muudatust ja 1301 konkreetset ettepanekut. 

Igal piirkondlikul konverentsil koostati piirkondlik kokkuvõttev aruanne, mis jagati kõigile osalejatele 

enne riiklikku konverentsi. 

Riiklikul kokkuvõtval konverentsil osales 98 kodanikku, kes valiti loosi teel 18 piirkondliku konverentsi 

osalejate hulgast. Et tagada riigisisese paneelarutelu mitmekesisus, loositi Prantsusmaa emamaal ja 

Réunionil toimunud piirkondlikel konverentsidel osalenud vabatahtlike hulgast 6 kodanikku ning 

ülemerepiirkondade konverentsidel osalenud vabatahtlike hulgast 4 kodanikku, võttes igas piirkondlikus 

loosimises arvesse võrdsust ja vanuselist mitmekesisust (vt II lisa). 

Riikliku konverentsi ettevalmistamisel analüüsiti piirkondlikel konverentsidel esitatud 515 muudatust ja 

neist pandi kokku need, mille eesmärgid näisid olevat sarnased või lähedased, ning moodustati nõnda 

14 muudatuste rühma, mis kajastavad ühiseid soove Euroopa jaoks (vt 6. osa). Need Euroopat puudutavad 

14 soovi olid riikliku konverentsi 98 osaleja töö aluseks, kelle ülesanne oli jätkata piirkondades tehtud tööd 

ning võrrelda Euroopat puudutavaid soove, muudatusi ja ettepanekuid umbes 20 eksperdi abiga, et 

koostada loetelu prioriteetsetest muudatustest. Iga rühm valis lõpuks välja kolm olulist muudatust, millest 

esimese üle hääletasid kõik 98 kodanikku, määrates kindlaks 14 prioriteetse muudatuse lõpliku järjestuse. 

Kogu kõnealuse konverentsi töö on koondatud kokkuvõtvasse aruandesse. 
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Veebipõhine konsultatsioon „Parole aux Jeunes“ koostöös Make.orgiga toimus 2021. aasta maist juulini. 

Selles osales üle 50 000 kodaniku, kes esitasid ligi 3000 Euroopat puudutavat ettepanekut. Noorte 

kodanike kõigi ettepanekute põhjal tehti kindlaks 35 peamist ideed, millest 22 toetati laialdaselt ja 13 

tekitas osalejate hulgas vaidlusi (vt 11. osa). 

Lähtekoht ja kohustus võtta järelmeetmeid 

Kodanikud esitavad käesoleva aruande valitsusele 29. novembril 2021 Euroopa tuleviku konverentsi 

täiskogu Prantsusmaa valitud liikmete juuresolekul. See esitatakse konverentsi eesistujate kolmikule 

Prantsusmaa eesistumise ajal Euroopa Liidu Nõukogus. 

Loosi teel valitud kodanike kõrgetele ootustele vastamiseks loodi majandus-, sotsiaal- ja 

keskkonnanõukogus toimunud riikliku kokkuvõtva konverentsi lõpus kodanike järelevalvekomitee, mis 

esindab osalejate õigust võtta järelmeetmeid. Nimetatud komitee, millel on 15 liiget (14 piirkondlike 

konverentside esindajat ja üks konsultatsiooni „Parole aux Jeunes“ esindaja), ülesanne on teavitada 

kodanikke nende ettepanekute tulemustest. Igal konverentsi täiskogu koosolekul osaleb üks või mitu 

järelevalvekomitee liiget, kes esindavad käesolevas aruandes esitatud ettepanekute tutvustamiseks 

Prantsusmaad ning võtavad samal ajal osa ühise seisukoha koostamisest koos kõigi esindatud Euroopa 

kodanikega. 

Kõik Prantsusmaa konsultatsiooni dokumendid (osalemisvolitused, piirkondlikud kokkuvõtted, riiklik 

kokkuvõte, järelevalvajate aruanne ja lõpparuanne) on avalikud ja kõigile kättesaadavad Prantsuse riigi 

kodanikuosaluse platvormil. 
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Peamiste tulemuste tutvustamine 
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Piirkondlike konverentside paneelarutelude tutvustamine 
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Kohustused ja meetodid 
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a. Riigi osalusdemokraatia alased kohustused 

Prantsusmaa panus Euroopa tuleviku konverentsi põhineb riigi poolt osalusdemokraatia vallas võetud 

kohustustel, mille aluseks on kolm põhimõtet: läbipaistvus, neutraalsus ja kohustus võtta 

järelmeetmeid. 

Osaluspõhine lähenemisviis kohustab korraldajat järgima rangeid meetodeid. Kodanike osalemise meetod 

peaks võimaldama kodanikel osaleda parimatel tingimustel ning väljendada oma seisukohti vabalt ja 

põhjendatult. 

Läbipaistvus 

Konverentsi korraldustoimkond võttis endale kohustuse teha kodanikele kättesaadavaks kogu alljärgnev 

konsulteerimist käsitlev teave: 

• konsulteerimise raamistik; 

• kodanike ees võetud kohustused; 

• konsulteerimise eesmärgid; 

• konsulteerimise tulemused. 

Seega oli Euroopa tuleviku konverentsi metoodika koostamisel püsiv eesmärk tagada kodanike jaoks 

läbipaistvus. Selgelt on esitatud juhuslikult valitud kodanike värbamise metoodika, meetodid ja kodanike 

arvamuste käsitlemine. Piirkondlike konverentside lõpus said osalejad e-posti teel ka konverentsi 

kokkuvõtte. Lisaks avaldatakse konsultatsiooni lõppemisel kõik töö- ja lõppdokumendid riigi 

kodanikuosaluse platvormil1. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Neutraalsus 

Konsultatsiooni käigus peab korraldustoimkond tagama, et ta jääb arutelude korraldamisel ja tulemusi 

tutvustavate kokkuvõtete koostamisel neutraalseks. Sidusrühmad – arutelujuhid, moderaatorid, eksperdid 

– ei tohiks väljendada oma enda seisukohti ega püüda juhtida arutelu subjektiivselt. 

Neutraalsuse eesmärki järgiti kõnealuse konsultatsiooni ettevalmistamise kõigis etappides, tagades 

eelkõige osalejate erapooletu valimise, täieliku aruteluvabaduse ning selle, et sponsor või sidusrühmad ei 

saa kodanike arvamusi mõjutada. Neutraalsuse nõue väljendus osalejate objektiivses ja läbipaistvas 

värbamises, järjepidevate meetodite kasutamises (eksperdiarvamust küsiti pärast arvamuse kujunemist, 

arutelud ei olnud temaatiliselt piiritletud) ning erilise tähelepanu pööramises erinevate sidusrühmade 

(arutelujuhid, moderaatorid, eksperdid) hoiakule. Samuti tagas korraldustoimkond, et arvesse võetaks 

kõiki sõnavõtte ning kodanike ettepanekuid ei jäetaks valikuliselt kõrvale. 

Rahvuskogu presidendi, Euroopa Parlamendi presidendi ja valitsuse nimetatud kolmest järelevalvajast 

koosnev kolleegium tagas samuti kõikide arvamuste väljendamise võimaluse ja arvesse võtmise. 

Kohustus võtta järelmeetmeid 

Kodanikel, olenemata sellest, kas nad konsultatsioonis osalesid või mitte, on õigus saada teavet selle kohta, 

mis on nende ettepanekute ja arvamuste põhjal otsustatud ning mis põhjustel. Seda nimetatakse 

kohustuseks võtta järelmeetmeid. 
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Kodanike osalemist käsitlev ministeeriumidevaheline keskus (CIPC) ja avaliku sektori ümberkujundamise 

ministeeriumidevaheline direktoraat (DITP) määratlevad seda kui avaliku sektori otsustajate kohustust 

anda kodanikele selget ja arusaadavat teavet konsultatsiooni kavandatud järelmeetmete kohta. Praktikas 

tähendab see kohustust selgitada kodanikele järelmeetmena, kuidas nende arvamusi arvesse võetakse ning 

kuidas need mõjutavad valitsusasutuste otsuseid ja tavasid. 

Valitsus võttis Euroopa tuleviku konverentsi raames kõnealuse järelmeetmete võtmise kohustuse ja andis 

riikliku konverentsi lõpus teada ambitsioonikast järelmeetmete mehhanismist, mida on kirjeldatud 

käesoleva aruande järgmises osas (vt „Meetodid“). 
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b. Meetodid 

Need riigi kolm kohustust kajastusid konsultatsioonimenetluses seitsme tugeva metoodina. 

1. Piirkondadeks jaotamine ja lähedus kodanikele 

Euroopa tuleviku konverentsi antud riiklik panus seisnes 18 piirkondliku konverentsi korraldamises 

(13 Prantsusmaa emamaa piirkonnas ja viis Prantsusmaa ülemerepiirkonnas), millele järgnes riiklik 

konverents Pariisis. Otsusega korraldada paneelarutelusid kohalikul tasandil sooviti olla kodanikele 

nende arvamuste teadasaamiseks võimalikult lähedal. See lähenemisviis rikastas ka konsultatsiooni, 

tuues nähtavale territooriumide vahelised ühised ja lahknevad arvamused erinevatel teemadel. 

2. Kodanike profiilide mitmekesisus ja juhuslik valik 

Eelnevalt seati eesmärgiks värvata 50 kodanikku piirkondliku konverentsi kohta, välja arvatud 

ülemerepiirkondade konverentsid Martinique’il, Mayotte’il, Guadeloupe’is ja Prantsuse Guajaanas, kus 

igaühel osales 30–40 kodanikku, ning Grand Estis toimunud konverents, kus osales ka viis Saksamaa 

kodanikku kolmest piiriäärsest liidumaast. Piirkondlikele konverentsidele osalema kutsutavate kodanike 

loosimiseks kasutati juhuslikku valikut nende telefoninumbrite loosimise teel. 

Konverentsil osalemiseks pidid loositud inimesed olema üle 18 aasta vanad ning olema prantslased või 

elama alaliselt ja seaduslikult Prantsusmaal. Iga piirkondlik kodanike paneelarutelu pidi esindama 

piirkonna elanikkonna mitmekesisust ja erinevaid seisukohti Euroopa suhtes. Juhusliku valiku teel 

toimunud värbamise täpne metoodika on esitatud II lisas. 

3. Protsessi läbipaistvus 

Euroopa asjade riigisekretäri, Rahvuskogu presidendi ja Euroopa Parlamendi presidendi nimetatud 

kolmest järelevalvajast koosnev kolleegium jälgis kogu protsessi, et tagada selle neutraalsus ja 

nõuetekohasus. Järelevalvajatel olid eelkõige järgmised ülesanded: kontrollida loosi teel valitud kodanike 

värbamise korrektsust, esitada soovitusi ekspertide valimiseks ja tagada kohapealsete külastustega, et 

arutelud toimuvad nõuetekohaselt. Protsessi lõpus avaldavad järelevalvajad oma arvamuse konsultatsiooni 

kohta. See dokument tehakse veebis kättesaadavaks riigi kodanikuosaluse platvormil. 

Kodanikuosaluse platvormil avaldatakse ka järgmine teave: 18 piirkondliku konverentsi kokkuvõtted, 

piirkondlikel konverentsidel esitatud kõigi muudatuste kokkuvõte, riikliku konverentsi kokkuvõte ja 

valitsusele esitatud lõpparuanne. 
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4. Avatud arutelu ilma ühegi kohustusliku teemata 

Kõnealuse riigisisese konsultatsiooni raames esitati osalevatele kodanikele üksainus küsimus: „Milliseid 

muudatusi te soovite Prantsusmaa kodanikena Euroopas teha?“  

Tänu kasutatud lähenemisviisile ja meetodile said kodanikud ise otsustada, milliseid muudatusi nad 

soovisid päevakorda lisada, ilma et teemasid oleks eelnevalt määratletud või piiritletud. 

Seega sooviti anda piirkondlike konverentside kodanikele täielik vabadus selles osas, milliseid teemasid 

nad soovivad käsitleda. Euroopa tuleviku konverentsi antava riikliku panuse jaoks on Euroopa ja 

välisasjade ministeerium seega otsustanud kasutada Euroopa konsultatsiooni täiendavat lähenemisviisi, 

mis on üles ehitatud üheksa teema ümber: 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; muud ideed2. 

Piirkondlikel konverentsidel arutatavad teemad määratlesid seega kodanikud ise, mitte konsultatsioonide 

sponsor. 

5. Eksperdiarvamuse hilisem küsimine 

Selleks et osalejaid Euroopat puudutavate soovide määratlemisel võimalikult vähe mõjutada, otsustati 

mitte esitada eelnevalt teavet või eksperdiarvamusi (näiteks praeguse Euroopa Liidu projekti, selle 

pädevuse või institutsioonide toimimise kohta), vaid lähtuda kodanike endi esitatud küsimustest. See 

meetod põhineb eksperdiarvamuse hilisema küsimise põhimõttel, mille kohaselt kujuneb ühine arvamus 

kodanike kogemuste ja arvamuste põhjal, misjärel kodanikud paluvad ekspertidel oma arutelusid toetada 

ja oma tööhüpoteese konsolideerida. 

Selle eesmärgi saavutamiseks kaasati eri piirkondade eksperte (keskmiselt kolm), eelkõige asjaomaste 

piirkondade akadeemilistest ringkondadest ja Europe Directi teabekeskustest. Nad olid kohal laupäeviti ja 

pühapäeviti, et vastata kodanike küsimustele, võttes sõna ainult kodanike soovil. Samuti oli võimalik võtta 

ühendust faktikontrollijatega, et kiiresti kontrollida kodanike esitatud faktiküsimusi. 

Majandus-, sotsiaal- ja keskkonnanõukogus toimunud riiklikul kokkuvõtval konverentsil osales 

töörühmades 19 kõrgetasemelist eksperti akadeemilistest ringkondadest, mõttekodadest ja 

diplomaatilistest esindustest. Need eksperdid osalesid töörühmas kogu nädalavahetuse, mis võimaldas neil 

süveneda piirkondades esitatud muudatustesse. 

  

                                                

2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=et 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=et
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6. Kollegiaalsus ja paindlik juhtimine 

Kogu protsessi töötas välja Euroopa ja välisasjade ministeerium (MEAE), keda toetas avaliku sektori 

ümberkujundamist käsitleva ministeeriumidevahelise direktoraadi (DIPC) alla kuuluva kodanike osalemist 

käsitleva ministeeriumidevahelise keskuse (CIPC) ning parlamendiga suhtlemise ja kodanike osalemise 

eest vastutava ministeeriumi (MRPC) osalusstrateegia. Kõnealust protsessi rakendas konsortsium, kuhu 

kuulusid Roland Berger, Wavestone, avalikud esindused ja Harris Interactive, kes vastutasid protsessi 

juhtimise, konverentside korraldamise, kodanike juhusliku valimise ning aruannete ja kokkuvõtete 

koostamise eest, tehes piirkondlike prefektuuridega koostööd piirkondlike konverentside korraldamiseks. 

Loodi spetsiaalne juhtimisstruktuur, milleks on projektimeeskond, mida juhib MEAE ning kuhu 

kuuluvad CIPC, MRPC ja konsortsium. 

7. Kohustus võtta järelmeetmeid ja seos Euroopa tegevusega 

Riiklikul konverentsil kuulutati välja mitmed järelmeetmed, mida Prantsusmaa institutsioonid peavad 

pärast Euroopa tuleviku konverentsi võtma: 

- teha kogu teave protsessi, käesoleva dokumendi ning piirkondlike ja riiklike konverentside 

kokkuvõtvate aruannete kohta läbipaistval viisil kõigile kättesaadavaks uuel kodanikuosaluse 

platvormil, mis käivitati lõpparuande esitamisel valitsusele; 

- korraldada 2021. aasta novembris Euroopa tuleviku konverentsi antud riiklikku panust käsitleva 

lõpparuande valitsusele esitamise üritus; 

- luua kodanike järelevalvekomitee, et tagada protsessi järelemeetmete võtmine vastavalt tehtud 

ettepanekutele. Sellesse komiteesse kuulub 15 kodanikku, sealhulgas 14 osalejat piirkondlikest 

konverentsidest ja üks osaline konsultatsioonist „Parole aux Jeunes“; 

- esitada Euroopa tuleviku konverentsi antud Prantsusmaa panus 2022. aasta jaanuaris 

Euroopa institutsioonidele. 
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Prantsusmaa kodanike ettepanekud edastatakse ühiseks arutamiseks liikmesriikidele ja Euroopa 

institutsioonidele. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigina 2022. aasta esimesel poolel on Prantsusmaa 

ülesanne rääkida oma kodanike nimel, püüdes samal ajal määratleda ka Euroopa ühise seisukoha. 

  



 

 

Kodanike panus Euroopa tuleviku konverentsi 

19 

I osa. Euroopa tulevikku käsitlevate piirkondlike 

konverentside tulemuste tutvustamine 

Igal 18 piirkondlikul konverentsil väljendasid kodanikud individuaalselt ja seejärel rühmades oma soove 

2035. aasta Euroopa suhtes. Igas piirkonnas kerkis esile 3–8 soovide rühma ning kogu Prantsusmaal 

saadi kokku 101 visiooni soovitud Euroopast. Kodanikud sõnastasid seejärel muudatused, mida nad 

peavad vajalikuks soovitud Euroopa saavutamiseks, ja konkreetsed ettepanekud. Selle protsessi 

tulemusena esitati kogu Prantsusmaal kokku 515 muudatust ja 1301 konkreetset ettepanekut. 

Piirkondlike konverentside ja riikliku konverentsi vahelistel nädalatel jaotas projektimeeskond 

515 muudatust sidusatesse rühmadesse. Kõiki piirkondades esitatud muudatusi analüüsiti 

leksikoloogiliselt ja neist pandi omavahel kokku need, mille eesmärk näis olevat sarnane või lähedane, et 

moodustada riikliku konverentsi jaoks töörühmad, kellel on sama Euroopat puudutav soov. Lõpuks 

rühmitati piirkonnas kindlaks tehtud muudatused 14 erinevasse Euroopat puudutavasse soovi. 
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a. 14 Euroopat puudutava soovi liigitamine 

Iga piirkondliku konverentsi lõpus hääletasid osalevad kodanikud, et väljendada oma toetust eri 

töörühmade poolt kindlaks tehtud muudatustele. 

Enne riiklikku kokkuvõtvat konverentsi moodustatud rühmade alusel oli võimalik kindlaks määrata – igas 

piirkonnas muudatuste üle korraldatud hääletuse tulemusena – need Euroopat puudutavad soovid, mis olid 

kodanike seas kõige populaarsemad. Näiteks toetati laialdaselt soove näha „Euroopat, kus haridus on 

esiplaanil“ ning „lähedasemat ja ligipääsetavamat Euroopat“, mille puhul muudatusi toetas piirkondlikel 

konverentsidel keskmiselt 56% kodanikest. 

 

Euroopat puudutavate soovide järjestamine populaarsuse järgi 
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b. Riiklikust konverentsist lähtuva 14 prioriteetse muudatuse tutvustamine 

Riiklikul kokkuvõtval konverentsil töötas 100 osalevat kodanikku igaüks ühega 14st moodustatud soovide 

rühmast. Arutelu lõpus valis iga rühm oma Euroopat puudutavat soovi esindama ühe prioriteetse 

muudatuse, mis tuleb 2035. aastaks ellu rakendada. Need 14 prioriteetset muudatust esitati seejärel 

riikliku konverentsi viimasel päeval 100 kodanikule hääletamiseks. Selle hääletuse tulemus on esitatud 

allpool kahanevas järjekorras vastavalt iga muudatuse kohta saadud häälte arvule. 

Riikliku konverentsi 100 kodanikult sai kõige rohkem hääli muudatus „Säästliku energiakasutuse 

arendamine, et tarbida vähem ja lõpetada priiskamine“. 
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Iga prioriteetse muudatuse puhul esitasid asjaomasesse rühma kuuluvad kodanikud muudatuse määratluse, 

pakkusid välja konkreetsed ettepanekud selle rakendamiseks ja kehtestasid 2035. aastaks edukriteeriumid. 

  



 

 

Kodanike panus Euroopa tuleviku konverentsi 

23 

Muudatus 1 – Säästliku energiakasutuse arendamine, et tarbida vähem ja 

lõpetada priiskamine 

Seonduv Euroopat puudutav soov: teotahteline ning /keskkonna- ja kliimaväljaprobleemidele 

pühendunud Euroopa 

 

Mida see muudatus hõlmab? 

Märksõnad: Taastuvate energiaallikate arendamine, energiatarbimise vähendamine 

Selle muudatuse eesmärk on soodustada energiatarbimise vähendamist Euroopas ja taastuvate 

energiaallikate arendamist. Selle prioriteediks seadmine kodanike poolt näitab nende soovi, et Euroopa ja 

selle elanikud võtaksid otsustava lähenemisviisi kliima- ja keskkonnaprobleemidele. 

Millised on peamised etapid ja edukriteeriumid? 

See muudatus kajastub taastuvate energiaallikate alaste ambitsioonikate uurimisprogrammide 

väljatöötamises ning Euroopa investeerimisfondide kasutuselevõtus otsese osaluse omandamisega 

sektori ettevõtetes. 

Kodanike jaoks oleks see muudatus edukas, kui kehtestataks siduvad eesmärgid energiatarbimise 

vähendamiseks ja peamised säästlikkuse näitajad, nagu Euroopa autopargi või lihatarbimise 

vähendamine. Eesmärk on samuti suuta kehtestada sektorite kaupa tarbimiskvoodid, võttes arvesse 

ettevõtete tarbimise kõikumisi ja austades nende andmete konfidentsiaalsust. 
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Muudatus 2 – Euroopa Liidu ühise kaitse ja julgeoleku tugevdamine 

Seonduv Euroopat puudutav soov: tugev Euroopa maailmas 

 

 

Mida see muudatus hõlmab? 

Märksõnad: Euroopa sõjavägi, strateegiline autonoomia 

See muudatus on kooskõlas kodanike ühehäälse sooviga saavutada Euroopas kaitse- ja julgeolekualane 

autonoomia, et mitte sõltuda välisjõududest. 

Millised on peamised etapid ja edukriteeriumid? 

Selle muudatuse edu kajastuks kodanike jaoks eelkõige Euroopa kaitse- ja julgeolekuvoliniku ametisse 

nimetamises. 

Kaitsevaldkonnas võimaldaks alalise, reageerimisvõimelise ja kogu maailmas kasutatava sõjaväe loomine 

Euroopal kaitsta oma piire ja vajaduse korral sekkuda kolmandate riikide taotlusel. 

Mis puudutab julgeolekut, siis peaks Euroopa kodanike arvates tagama varustuskindluse ja kaitsma oma 

strateegilisi teadusuuringuid sellistes prioriteetsetes sektorites nagu kosmosesektor, küberjulgeolek, 

meditsiinisektor ja keskkond. Välispiiride parem kaitse peaks samuti aitama piirata ebaseaduslikku 

sisserännet ja inimkaubandust. 
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Muudatus 3 – Ühise majandustegevuse soodustamine autonoomse, 

konkurentsivõimelise ja Euroopa Liidu poolt arendatud tööstuse abil 

Seonduv Euroopat puudutav soov: oma huve kaitsev Euroopa 

 

Mida see muudatus hõlmab? 

Märksõnad: Euroopa eelistamine, oskusteabe kaitse, Euroopa liidrite arendamine 

Selle muudatusega soovitakse saavutada kolm eesmärki: tugevdada „Euroopa eelistamise“ poliitikat 

liidus, tagada oluliste kaupade ja oskusteabe kaitse ning luua „Euroopa liidrid“. 

Millised on peamised etapid ja edukriteeriumid? 

Nende eesmärkide saavutamiseks on kõigepealt vaja rakendada pakkumismenetluste raames Euroopa 

eelistamise poliitika ja kehtestada impordile süsinikdioksiidimaks. 

Oskusteabe kaitsmine väljenduks suuremas kontrollis tagasiostu ja välisinvesteeringute üle ning 

ümberpaigutamiseks antava abi arendamises. 

„Euroopa liidrite“ loomine tähendab strateegilistes sektorites Euroopa tööstusliitude soodustamist ja 

avaliku sektori riskikapitaliinvesteeringute suurendamist. 

Selle muudatuse edu seisneks kodanike jaoks peamistes sektorites Euroopa tööstusliitude arendamises, 

rohkemate ettevõtete ümberpaigutamises ja kaubandusbilansi parandamises. 
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Muudatus 4 – Kodanike võimu kehtestamine mitmel tasandil: osalemine, 

otsustamine, kontroll 

Seonduv Euroopat puudutav soov: demokraatlikum Euroopa 

 

Mida see muudatus hõlmab? 

Märksõnad: valimisosaluse suurendamine, Euroopa rahulolubaromeeter, ulatuslik konsulteerimine 

kodanikega 

Selle muudatusega teevad kodanikud ettepaneku arendada eurooplaste „täielikku kodanikukogemust“, 

suurendades nende kaasatust otsustusprotsessi kõigis etappides. See kajastab kodanike tahet teha oma 

hääl kuuldavaks ja mõjutada nende igapäevaelu kujundavat avalikku poliitikat. 

Millised on peamised etapid ja edukriteeriumid? 

Kodanike jaoks tähendab see peamiselt kodanikuosaluse algatuste arendamist ja kinnistamist. Selleks 

võiks rakendada mitmeid võimalusi: alalise konsultatiivkoja loomine, kodanike võimu mõiste lisamine 

ELi aluslepingutesse või märgise loomine neile õigusaktidele, mille suhtes on kodanikega konsulteeritud. 

Selle muudatuse edu tähendaks selliste näitajate edenemist nagu valimisosalus, Euroopa Liidu vastu 

väljendatud huvi ja usaldus ning Euroopa veebisaitide külastamine. Edu näitab ka pärast kodanikega 

konsulteerimist tehtud otsuste arvu suurenemine ja Euroopa kodanikualgatuste laialdasem kasutamine. 
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Muudatus 5 – Suund Euroopa riikide föderatsiooni poole, millel oleks ühist 

huvi pakkuvates valdkondades suur pädevus 

Seonduv Euroopat puudutav soov: ühtsem Euroopa 

 

Mida see muudatus hõlmab? 

Märksõnad: institutsioonide ühendamine, valitav president, ELi pädevuse suurendamine 

See muudatus kajastab kodanike soovi ühendada Euroopa poliitilised institutsioonid. Esitletav mudel on 

riikide föderatsioon, mille eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu jagatud või ainupädevust, liikumata 

siiski föderaalriigi suunas. 

Millised on peamised etapid ja edukriteeriumid? 

Euroopa siseselt võiks see muudatus hõlmata kodanikuosaluse arendamist, Euroopa ministeeriumide 

loomist liikmesriikides ja pikemas perspektiivis Euroopa Komisjoni presidendi valimist üldistel 

valimistel. 

Euroopa väliselt väljenduks Euroopa hääle tugevdamine välismaal selles, et rahvusvahelisel areenil oleks 

Euroopal ainult üks esindaja. 

Sellel riikide föderatsioonil oleks ka suurem Euroopa eelarve, seades eesmärgiks saavutada 10 % SKPst 

(praegu 2 %). 
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Muudatus 6 – Vahetusprogrammide pakkumine kõigis eluetappides 

Seonduv Euroopat puudutav soov: Euroopa, kus haridus on esiplaanil 

Mida see muudatus hõlmab? 

Märksõnad: kooliõpilaste vahetus, Erasmus 

See laialdase toetusega muudatus näitab, kui tähtsad on kodanike jaoks välismaal saadavad kontaktid ja 

kogemused Euroopa tunnetuse võimsate soodustajatena. Eesmärk on liikuda „akadeemilistelt teadmistelt 

tunnetatud, kogetud ja tundlikule Euroopa-lähenemisele“ ning mõista haridust laiemas tähenduses 

elukestva õppena. 

Millised on peamised etapid ja edukriteeriumid? 

Sellise muudatuse edu sõltub peamiselt laiendatud liikuvuspakkumisest, mis hõlmab muu hulgas 

õpilasvahetusi, mestimist, reisimist ja kutsealast liikuvust. Kodanike puhul peab see pakkumine olema 

kättesaadav kõigile, eelkõige madala sissetulekuga ja puudega inimestele. Näiteks võiksid Erasmuse 

programmis osaleda kõik eurooplased sõltumata vanusest või sissetulekust. Need programmid peaksid olema 

mitmekesised, kaasavad ja kättesaadavad ning lihtsustatud haldusmenetlustega. 

Lisaks liikuvusele nimetati ka haridussüsteemide vaheliste sidemete arendamise (diplomite 

samaväärsus jne) ja Euroopa atraktiivsuse suurendamise tähtsust, et vältida talentide lahkumist välismaale. 
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Muudatus 7 – Euroopa kultuuride ühendamine inimesi kokku toovate ürituste 

ja sündmuste abil 

Seonduv Euroopat puudutav soov: ühendatud kultuuride ja identiteetide Euroopa 

Mida see muudatus hõlmab? 

Märksõnad: Euroopa festival, Euroopa püha, Euroopa EXPO 

Selle muudatuse eesmärk on luua ja tunnetada Euroopa vaimu ühiste kogemuste, ürituste ja pidustuste 

kaudu. 

Millised on peamised etapid ja edukriteeriumid? 

Kodanike pakutavad üritused on mängulised, ühendavad ja rahvalikud, et neist saaks osa võimalikult 

palju inimesi. Selleks peaksid need kaasama kõik elanikkonnarühmad (sealhulgas lapsed, kooliõpilased, 

noored ja Erasmuse õpilased) ning toimuma erinevates kohtades (hooldekodud, koolid, haldusasutused, 

vanglad jne). 

Eelkõige soovitati eurooplaste ühendamiseks kaht üritust: Euroopa EXPOt, mis võimaldaks tutvustada 

kõiki liikmesriike, ning 9. mail aset leidva Euroopa päeva ümbermõtestamist, mis hõlmaks 

pedagoogilist üritust, et „me ei unustaks, kuidas rahu on seotud Euroopa ja selle väärtustega?“. Samal ajal 

võiksid Euroopa esindajad kohtuda Euroopa koolilastega nende õppeasutustes, et tugevdada kodanike 

lähedust Euroopale ja arusaamist Euroopast juba varases eas. 
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Muudatus 8 – Terviseteenuste ühtlustamine ja nende tegemine kõigile 

eurooplastele kättesaadavaks ühise tervisepoliitika abil 

Seonduv Euroopat puudutav soov: solidaarne ja kaitsev Euroopa 

Mida see muudatus hõlmab? 

Märksõnad: üldine tervisekindlustus, kulude katmise ühtlustamine, tervis kui põhiõigus 

Selleks et tagada kõigile eurooplastele terviseteenuste kättesaadavus ning võtta arvesse „vajadust kaitse ja 

solidaarsuse“ järele, tehti üksmeelne ettepanek luua riikideülene tervisesüsteem. See põhineks 

liikmesriikide vahelisel õiglasel rahastamisel ja võtaks eeskujuks parimad ELi süsteemid. See muudatus 

näitab kodanike soovi, et Euroopa võtaks oma elanike kaitsmisel aktiivsema rolli, seda eriti tervise 

valdkonnas, kus senist tegevust peetakse liiga tagasihoidlikuks. 

Millised on peamised etapid ja edukriteeriumid? 

Selle muudatuse rakendamiseks kiitis enamus heaks üldise Euroopa sotsiaalkindlustuse põhimõtte. 

Siiski ei suudetud otsustada, kuidas seda süsteemi rakendada. Kui mõned pooldavad „andmete 

tsentraliseerimist, mis võimaldab [Euroopa] tervishoiutöötajatel tutvuda patsiendi kõigi 

terviseandmetega“, siis teised vastupidi tajuvad seda meedet kui „täiendavat vabaduse võtmist ja 

kontrollisüsteemi“. 

Siiski toodi kõigi oluliste muudatuste eeltingimusena välja vastavate regulatiivsete nõuete läbipaistvus 

ja ühtlustamine kogu Euroopas ning Euroopa tervisekava koostamine. 
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Muudatus 9 – Strateegiliste sektorite arendamine ja juhtimine Euroopa 

tasandil, et tagada meie suveräänsus 

Seonduv Euroopat puudutav soov: konkurentsivõimeline ja innovatiivne Euroopa 

Mida see muudatus hõlmab? 

Märksõnad: Euroopa liidrite väljaarendamine, kontroll välisinvesteeringute üle, digitaalne ja 

energiasõltumatus 

Sellisteks strateegiliseks peetavate sektorite nagu tervis, toit, energeetika, digivaldkond, kaitse, transport 

ja uued materjalid juhtimine Euroopa tasandil vastab kodanike poolt välja toodud sõltumatuse vajadusele. 

See piiraks konkurentsi Euroopa ettevõtjate vahel, soodustaks Euroopa liidrite tekkimist ja 

taasindustrialiseeriks Euroopa Euroopa eelistamise kaudu. 

Millised on peamised etapid ja edukriteeriumid? 

Selle sõltumatuse saavutamiseks võiks nende sektorite juhtimise teha ülesandeks ühele Euroopa 

ametiasutusele, kes annaks välja lube Euroopa ettevõtete ülevõtmiseks välismaiste konkurentide poolt 

ning tagaks, et imporditud tooted vastavad samadele standarditele kui ELi toodang. Keskpikas 

perspektiivis tuleks 30–50 % sellest, mida nendes strateegilistes sektorites Euroopas tarbitakse, toota 

Euroopas ja pikas perspektiivis kuni 70 %. Nende kriteeriumide täitmine tagaks omavarustatuse ja 

nähtavuse ning koguni Euroopa tööstusmudeli ekspordi. 
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Muudatus 10 – Keskkonna ja ökosüsteemide kaitse parandamine ning linna- 

ja linnalähedastes piirkondades ning maapiirkondades kaitsealade loomine 

Seonduv Euroopat puudutav soov: kestlikku arengut edendav Euroopa 

Mida see muudatus hõlmab? 

Märksõnad: keskkonnasõbralikum linnastumine, pinnasega arvestamine ja selle kaitse 

Eesmärk on piirata linnastumise negatiivset mõju pinnasele. Jõulised meetmed vähendaksid pinnase 

destruktureerimisega seotud katastroofe, nagu maalihked, ja parandaksid elukvaliteeti 

linnapiirkondades, muu hulgas puude istutamise abil. 

Millised on peamised etapid ja edukriteeriumid? 

Tehti ettepanek võtta meetmeid kahel tasandil: esiteks pöörata ümber uute hoonete ehitamise 

suundumus, et vähendada pinnase katmise kiirust, ja teiseks toetada pinnase tervendamist, et „anda 

loodusele tagasi see, mis talle kuulub“. 
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Muudatus 11 – Euroopa kohalike kontaktpunktide loomine, et kodanikega 

konsulteerida ja neid nõustada 

Seonduv Euroopat puudutav soov: lähedasem ja ligipääsetavam Euroopa 

Mida see muudatus hõlmab? 

Märksõnad: Euroopa majad, kohalik Euroopa esindaja, parem juurdepääs teabele 

Selle muudatuse eesmärk on leida konkreetsed lahendused sellele, et igapäevaelus ei tajuta Euroopa Liidu 

olemasolu, millele osutasid paljud osalejad, ning teha tööd selle nimel, et tuua Euroopa kodanikele 

lähemale. 

Millised on peamised etapid ja edukriteeriumid? 

ELi ja kodanike vahelise kauguse ületamiseks võiks igas linnavalitsuses ametisse määrata spetsiaalse 

esindaja, kelle ülesanne on kodanikke kuulata ja nõustada. Selle esindaja poolt antav teave võiks olla 

sotsiaal-majanduslik, eelkõige seoses juurdepääsuga Euroopa abile, või informatiivne, näiteks lobistide 

rolli kohta. Esitatud teave oleks suunatud nii üldsusele kui ka spetsialistidele, eelkõige VKEde 

nõustamiseks ja projektide elluviijate abistamiseks juurdepääsul ELi vahenditele. Pikas perspektiivis võib 

see muudatus viia Euroopale pühendatud keskuste loomiseni, mis sarnanevad olemasolevatele Euroopa 

Majadele, kuid kohalikul tasandil, mis võimaldab luua optimaalse territoriaalse võrgustiku. 

See muudatus oleks edukas, kui iga kodanik oleks „enesestmõistetavalt“ teadlik, et on olemas selline 

esindaja ja Euroopale pühendatud keskus, mis pakuvad vahendeid, ärakuulamist, teavet ja nõu. 
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Muudatus 12 – Euroopa Parlamendi valimiste ühtlustamine 27 riigis ja 

kodanikuläheduse suurendamine, asendades praeguse valimissüsteemi 

majoritaarse valimissüsteemiga piirkondade tasandil. 

Seonduv Euroopat puudutav soov: tõhusamalt juhitud Euroopa 

Mida see muudatus hõlmab? 

Märksõnad: institutsioonide muutmine, kodanikukontroll kogu ametiaja jooksul 

See muudatus kajastab kodanike soovi suurendada oma lähedust valitud esindajatega ja jälgida nende 

tegevust kogu ametiaja jooksul. See vastab laialt levinud arusaamale, et Euroopa Parlamenti valitud 

esindajad ei ole kodanike muredele konkreetsete meetmetega vastanud. 

Millised on peamised etapid ja edukriteeriumid? 

Valimismeetodi muutmine seisneks hääletussüsteemi ühtlustamises Euroopa tasandil ja üleminekus 

riiklikelt valimisringkondadelt piirkondlikele valimisringkondadele, mis oleks teostatav 2035. aastaks. 
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Muudatus 13 – Ühise poliitika kindlaksmääramine, mis võimaldaks parandada 

rändajate vastuvõttu ning sotsiaalset ja tööalast integratsiooni (ka 

ebaseaduslike rändajate puhul) 

Seonduv Euroopat puudutav soov: Euroopa, kus tagatakse põhiõiguste austamine 

Mida see muudatus hõlmab? 

Märksõnad: Euroopa rändeamet, inimväärne vastuvõtt kogu Euroopas 

Selle muudatuse eesmärk on parandada Euroopa Liidus rändajate vastuvõtmist, mis on kodanike poolt 

ühehäälselt hädaolukorraks tunnistatud probleem. Erinevalt praegusest olukorrast oleks ühise, 

kooskõlastatud ja solidaarse sisserändepoliitika kehtestamine rahu seisukohast väga oluline. 

Millised on peamised etapid ja edukriteeriumid? 

Sellise muudatuse edu puhul hakataks järkjärgult rakendama rändajate ühist vastuvõtupoliitikat. 

Kodanikualgatusega peaks pöörduma komisjoni poole ja see peaks võimaldama keskpikas perspektiivis 

võtta vastu ühise standardi, millega määratakse kindlaks rändajate vastuvõtmise ja sotsiaalse 

integratsiooni raamistik. Pikas perspektiivis toetaks seda standardit spetsiaalse Euroopa sisserändeameti 

loomine ja rändepoliitika tunnustamine Euroopa Liidu pädevusena. 
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Muudatus 14 – Euroopa piirkondade eripära (toiduainete märgised, 

käsitöötooted, traditsioonid) säilitamine, et vältida elustiili ühtlustamist ning 

tagada toodete jälgitavus ja kvaliteet 

Seonduv Euroopat puudutav soov: Euroopa, kus iga riigi huvid on olulised 

Mida see muudatus hõlmab? 

Märksõnad: Euroopa märgised, kultuuride ja traditsioonide mitmekesisuse väärtustamine 

Selle muudatuse eesmärk on säilitada Euroopa traditsioonide ja toodete mitmekesisus ning vältida 

elustiilide ühtlustamist, mida seoses Euroopa Liiduga sageli kritiseeritakse. 

Millised on peamised etapid ja edukriteeriumid? 

Kodanike jaoks on peamine eesmärk muuta erinevate Euroopa ja riiklike märgiste olemasolev 

andmebaas kättesaadavamaks. Selle jaoks pakuti välja „kolme klõpsu“ veebisaidi loomine: üks klõps lehele 

juurdepääsuks, teine, et kuvada Euroopa Liidu piirkondade kaart, ja viimane, et näha iga piirkonna 

märgiste kirjeldust. 

Selle muudatuse edu võimaldaks paremat teavitamist olemasolevatest saavutustest, mille tulemuseks 

oleks Euroopa kultuuride mitmekesisuse parem tundmine kodanike seas. 

 

 



Teine osa: noortele sõna andvate konsultatsioonide „Parole 

aux Jeunes“ tulemuste tutvustamine 

 

Konsultatsioonide kuupäevad 

9. mai 2021 kuni 18. juuli 2021 

 

Osalejate arv 

50 008 osalejat 

2918 ettepanekut 

338 330 häält 

 

Konsultatsioonid „Parole aux jeunes“ käivitati Euroopa asjade riigisekretäri algatusel. Need 

konsultatsioonid on osa Euroopa tuleviku konverentsist, mis on enneolematu osalusdemokraatia projekt, 

mida viivad läbi Euroopa institutsioonid ja mille eesmärk on võimaldada kõigil Euroopa kodanikel 

väljendada oma seisukohti selle kohta, mida nad Euroopa Liidult ootavad. Konsultatsioonide tulemusi 

kasutatakse Euroopa tuleviku konverentsi ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Prantsusmaa töös. 

Neli peamist tulemust 

1. Noorte massiline kaasamine: konsultatsioonidest võttis osa üle 50 000 noore kodaniku 

Prantsusmaa kõikidelt territooriumidelt. 

2. Kõige suurem konsensus puudutab kliimamuutuste vastu võitlemise Euroopa poliitikat, tootmise 

Euroopasse tagasitoomist, Euroopa demokraatia taaselustamist, ELi kaalu maailmas 

(majandus, teadusuuringud, inimõigused, diplomaatia). 
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3. Võimsama ja ühtsema Euroopa idee läbis kõiki konsultatsioone ning mitmes küsimuses 

saavutati üksmeel: 

- Majanduslikult tugevam Euroopa (eeskätt tänu tööstuse tagasitoomisele), et võistelda Hiina ja 

USAga 

- Diplomaatiline Euroopa, millel on rahvusvahelisel areenil rohkem kaalu 

- Euroopa, mis on kliimamuutuste vastases võitluses maailmas esirinnas 

- Euroopa, mille on ühendanud noored 

- Euroopa, mis on ühendatud teadusuuringutes ja innovatsioonis 

 

4. Noored toetasid lisaks kodanike paneelaruteludest lähtuvatele ideedele veel nelja ideed: 

- Keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt vastutustundlik Euroopa majandus 

- Geograafiliselt rohkem raudteega ühendatud Euroopa 

- Maksuküsimustes õiglasem Euroopa 

- Euroopa Liidu jõulised meetmed naiste õiguste edendamiseks 
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22 populaarset ideed ja 13 vastuolulist ideed, mis jagunevad Euroopa tuleviku konverentsi üheksa 

teema vahel 

 

Populaarsed ideed põhinevad ettepanekutel, mida toetas enamik konsultatsioonidel osalenutest. 

Populaarsed ettepanekud on ettepanekud, mida toetati kõige rohkem, keskmiselt said need 79% poolthääli. 

 

Vastuolulised ideed põhinevad ettepanekutel, mille üle konsultatsioonidel osalenud kõige rohkem 

vaidlesid, kusjuures poolt- ja vastuhääled olid tasakaalus. Vastuolulised ettepanekud on ettepanekud, mille 

üle konsultatsioonide käigus kõige rohkem vaieldi, keskmiselt said need 40% poolt- ja 38% vastuhääli. 

 

Nende ettepanekute analüüsi tulemusel määratleti 22 populaarset ideed ja 13 vastuolulist ideed. Need 22 

populaarset ja 13 vastuolulist ideed jagati üheksasse valdkonda, mis vastavad Euroopa tuleviku konverentsi 

põhiteemadele. 
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Kokkuvõte populaarsetest ja vastuolulistest ideedest 
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Kokkuvõte 

 

 

 

„Mis oleks see üks sõna, mis peaks iseloomustama Euroopat 2035. aastal...“ 

 

 

 

 

Riiklikul konverentsil osalenud kodanike vastus lõpuküsimusele: 

„Mis oleks see üks sõna, mis peaks iseloomustama Euroopat 2035. aastal...“ 

 

 


