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Euroopa tuleviku konverents 

Aruanne 

Euroopa kodanike neljas paneelarutelu teemal „EL maailmas / 
ränne“ 

Kolmas aruteluvoor: 11.–13. veebruar 2022, Maastricht, Madalmaad 

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

Käesoleva dokumendi1 koostas töörühm, kuhu kuuluvad organisatsioonid Taani Tehnoloogiaamet, 

Ifok, Missions Publiques, Deliberativa ja Kantar Public ning mis vastutab paneelarutelude 

kavandamise ja korraldamise eest. Euroopa kodanike neljas paneelarutelu teemal „EL maailmas ja 
ränne“ kolmanda vooru viisid läbi Taani Tehnoloogiaamet ja Missions Publiques. 

Sisukord 

1. Kolmanda aruteluvooru kokkuvõte 

2. Kolmanda aruteluvooru kontekst Euroopa kodanike paneelarutelude protsessis 

3. Aruteluvooru peamine tulemus: paneelarutelu jooksul vastu võetud soovitused  

 

 

● I lisa: Kuidas jõuti soovitusteni? 

● II lisa: Ekspertide sisend / Faktikontrollimist toetavad faktikontrollijad 

● III lisa: Muud soovitused, mida paneelarutelul kaaluti, kuid ei võetud vastu 

● IV lisa: Suuniste kogumik 

 

1. Kolmanda aruteluvooru kokkuvõte 

11.–13.veebruaril 2022 kohtusid kolmandat korda 175 kogu Euroopa Liidust juhuslikkuse alusel 

valitud eri vanuse ja taustaga Euroopa kodanikku, et arutada teemal „EL maailmas ja ränne“, jätkates 

esimese ja teise aruteluvooru jooksul aset leidnud vestlusi. Maastrichtis toimunud viimases voorus 

võttis neljandas paneelarutelus osalejaid Maastrichti näituse- ja konverentsikeskuses (MECC) vastu 

Studio Europa Maastricht koostöös Maastrichti Ülikooli ja Euroopa Avaliku Halduse Instituudiga 

(EIPA). Pakuti võimalust osaleda ka veebis. Kasutades töö aluseks teises aruteluvoorus arendatud 

suuniseid, koostasid ning toetasid kodanikud 40 lõppsoovitust, mis konverentsi üldistungil ette 

kantakse ning mille üle arutletakse. 175 osalejast osalesid ja panustasid 17 inimest videosilla 

vahendusel.  

Arutelud ja rühmatööd toimusid kolmes formaadis: 

● Alarühmades. Kõik 15 alarühma koosnesid umbes 10–13 kodanikust. Igas alarühmas räägiti 

nelja kuni viit keelt, et iga kodanik saaks rääkida oma emakeeles või enda jaoks kõige 

mugavamas keeles. Igas alarühmas oli töörühmast pärit või väliste teenuseosutajate 

spetsiaalne professionaalne arutelujuht. Arutelujuhtide töö toetamiseks andis Euroopa 

Avaliku Halduse Instituut (EIPA) igale alarühmale ühe assistendi. 

                                                
1
 Märkus: käesoleva aruande sisu eest vastutavad vaid koostajad ning see ei kajasta ELi institutsioonide seisukohti. 
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● Üldistungitel koos kõikide osalejatega. Kaks peamist töörühmast pärit moderaatorit 

vastutasid Maastrichtis MECCis toimunud üldistungite juhtimise eest, mis tõlgiti 24 ELi 

ametlikku keelde. 

Alustuseks uurisid kodanikud ekspertide ja faktikontrollijate toetusel, arutelude kaudu ning oma 

teadmistele ja kogemustele toetudes nn avatud foorumis kõiki teise aruteluvooru paneelarutelus 

valminud suuniseid2. Lisaks pakutud oskusteabele toetasid kodanikke alarühmade arutelujuhid. Igale 

kodanikule anti 50 kleebist (kümme rohelist esimese töösuuna jaoks, kümme punast teise töösuuna 

jaoks, kümme sinist kolmanda töösuuna jaoks, kümme kollast neljanda töösuuna jaoks, kümme 

oranži viienda töösuuna jaoks) ning seejärel suundusid nad iga töösuuna kohta kuni kümmet suunist 
eelisjärjekorda seadma. Kui eelisjärjekorda seadmine sai paneelarutelu tasandil valmis, paigutati 

kodanikud samadesse alarühmadesse, kus nad olid teises aruteluvoorus töötanud. Seejärel vaadati, 

millised nende rühma suunised olid ülejäänud paneelarutelul osalenute poolt eelisjärjekorda seatud.  

Igat alarühma juhendati soovituste väljatöötamisega seoses andma üks kuni kolm ja maksimaalselt 

viis soovitust. Kolm peamist suunist, mille paneelarutelu oli alamsuunas tähtsuse järjekorda 

seadnud, lisati 1., 2. ja 3. kohale. Alarühm kasutas järgmiseks musti kleebiseid (viis inimese kohta), et 

seada ka ülejäänud suunised tähtsuse järjekorda ja lisada need 4. ja 5. kohale.  

Seejärel keskendusid alarühmad suuniste soovitusteks muutmisele. Selleks kasutasid kodanikud 

järgmist soovituse malli:  

 Kirjeldus Tähemärkide limiit 

inglise keeles 

Lõppsoovitus Soovitame, et ... 1000 

Lõplik põhjendus Soovitame seda, sest  300 

Asjaolud/küsimused, millele rühm pidi keskenduma (tugev soovitus, aga mitte kohustus) soovituste 

põhjendusi formuleerides olid:  

 

1. Miks on see soovitus oluline ning asjakohane seoses paneelarutelu teemadega? 

2. Miks on oluline võtta ELi tasandil meetmeid? 

3. Millised on selle soovituse soovimatud mõjud/kompromissid ja miks tuleks nendele 

vaatamata seda ikkagi järgida? 

 

Alarühmade töö käigus peeti neli 30-minutilist alarühmasisest tagasisidearutelu, mille eesmärk oli 

aidata osalejatel mõista teistes alarühmades tehtud tööd ning täiendada nende soovitusi. Iga 

tagasisidearutelu jaoks liikus üks osaleja igast alarühmast teise tuppa. See osaleja esitas oma 

alarühma poolt ettevalmistatud soovituse projekti ja tegi märkmeid kaaslaste kommentaaride kohta. 

Assistent lisas tagasiside veebitabelisse, mida jagati soovituse projekti koostanud alarühma liikmete 

vahel, et nad saaksid sellega enda esindaja suulisele aruandele lisaks tutvuda. 

Seejärel toimus pühapäeval, 13. veebruaril paneelarutelu raames kõikide alarühmade soovituste 

poolt hääletamine. Päev enne hääletust said kõik osalejad emakeelse dokumendi kõikide soovituste 

projektidega (tõlgitud automaatselt inglise keelest). Hääletamine toimus veebiankeedi kaudu. 

Paneelarutelu viie töösuuna alusel jagati hääletusprotsess viieks etapiks. Soovitusi esitati 

töösuundade kaupa 30-minutiste plokkidena, nii et iga kodanike alarühma üks liige tutvustas 

nädalavahetuse jooksul tehtud tööd. Peamised arutelujuhid lugesid inglise keeles ette töösuuna 

                                                
2 

Neljanda paneelarutelu teise aruteluvooru aruanne on saadaval: Neljas paneelarutelu – teine aruteluvoor – 

aruanne 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a
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kohta kõik soovitused, et kodanikud saaksid tõlget samaaegselt kuulata. Kõik osalejad hääletasid 

ükshaaval soovituste poolt või vastu. Kõik tõlgid said kirjalikud ingliskeelsed soovituste projektid 

varem kätte, et tagada hääletuse ajaks võimalikult kvaliteetne tõlge. 

Lõpphääletuse tulemuste alusel klassifitseeriti soovitused järgnevalt:  

– Soovitused, mis said vähemalt 70% kõikidest häältest, võeti paneelarutelu poolt vastu.  

– Alla 70% häältest saanud soovitusi ei võetud paneelarutelul vastu ning need lisati käesoleva 

aruande III lisasse. 

Paneelarutelu üldistungite videosalvestisi näeb siin: 

● Paneelarutelu üldistung 11. veebruaril 2022 

● Paneelarutelu üldistung 13. veebruaril 2022 

2. Kolmanda aruteluvooru kontekst Euroopa kodanike paneelarutelude protsessis 

Euroopa kodanike paneelarutelud on Euroopa tuleviku konverentsi väga oluline osa. Korraldatakse 

neli Euroopa kodanike paneelarutelu, et võimaldada kodanikel ühiselt mõelda selle üle, millist 

tulevikku nad Euroopa Liidule soovivad. 

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

27 liikmesriigist. 

● Kajastatud on ELi mitmekesisus: geograafiline päritolu (kodakondsus ning linna-

/maapiirkond), sugu, vanus, sotsiaal-majanduslik taust ja haridustase. 

● Igas paneelarutelus osaleb vähemalt üks nais- ja üks meessoost kodanik igast liikmesriigist; 

● kolmandiku igas paneelarutelus osalejatest moodustavad noored (16–25aastased). Loodud 

on spetsiaalne seos selle noorterühma ja Euroopa noorteürituse vahel. 

Iga paneel tuleb kokku kolm korda ajavahemikus 2021. aasta septembrist kuni 2022. aasta 

veebruarini. Esimene aruteluvoor toimus Strasbourgis Euroopa Parlamendis. Teine aruteluvoor peeti 

interneti vahendusel, kasutades veebipõhist vahendit Interactio, mis võimaldab pidada koosolekuid 

mitmes keeles ja teha sünkroontõlget 24 keelde. Kolmas aruteluvoor toimub neljas liikmesriigis: 

esimene paneelarutelu Dublinis, Rahvusvaheliste ja Euroopa Asjade Instituudis ja Dublini lossis, teine 

paneelarutelu Firenzes, Euroopa Ülikool-Instituudis, kolmas paneelarutelu Natolinis, Euroopa 

Kolledžis, ja Varssavi kultuuri- ja teadusepalees, ning neljandat paneelarutelu korraldas Studio 

Europa Maastricht Maastrichtis, Maastrichti messi- ja konverentsikeskuses (MECC) koostöös 

Maastrichti ülikooli ja Euroopa Avaliku Halduse Instituudiga (EIPA).  

Kui esimene aruteluvoor oli sissejuhatav ja keskendus nägemuse loomisele, plaanide koostamisele ja 

kodanike jaoks olulisel kohal olevate teemade eelisjärjekorda seadmisele ning teine aruteluvoor 

seisnes nendesse teemadesse süvenemises ja suuniste loomises, siis kolmas aruteluvoor pühendati 

sellele, et luua konverentsi täiskogule sisend, formuleerides soovituste kogumi, mille suhtes liidu 

institutsioonid saaksid võtta järelmeetmeid. 

 

 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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3. Aruteluvooru peamine tulemus: paneelarutelul vastu võetud soovitused (edastamiseks 

täiskogule) 

 

Esimene töösund: Iseseisvus ja stabiilsus  
 

Alamsuund 1.1. ELi autonoomia  
 

1. Soovitame Euroopas toodetud strateegilisi tooteid (nagu põllumajandustooted, pooljuhid, 
meditsiinitooted, uuenduslikud digitaal- ja keskkonnatehnoloogiad) paremini edendada ja 
rahaliselt toetada, et hoida need Euroopa tarbijatele kättesaadavad ja taskukohased ning 
vähendada sõltuvust väljastpoolt Euroopat pärit toodetest võimalikult suures ulatuses. See toetus 
võib hõlmata struktuuri- ja regionaalpoliitikat, toetust tööstuste ja tarneahelate hoidmiseks ELis, 
maksusoodustusi, toetusi, aktiivset VKE-poliitikat ning haridusprogramme, et hoida Euroopas 
seotud kvalifikatsioone ja töökohti. Aktiivne tööstuspoliitika peaks aga olema selektiivne ja 
keskenduma uuenduslikele või põhivajaduste ja -teenuste tagamiseks olulistele toodetele. 
 
Soovitame seda, sest Euroopa on sattunud liiga suurel määral sõltuvusse kolmandatest riikidest 

põhivaldkondades, mis võivad põhjustada diplomaatilisi konflikte ja puudujääke põhisaadustes või 

strateegiliselt olulistes toodetes või teenustes. Arvestades, et tootmiskulud on ELis sageli kõrgemad 

kui mujal maailmas, võimaldab nende toodete aktiivsem edendamine ja toetamine motiveerima 

eurooplasi ostma konkurentsivõimelisi Euroopa tooteid. Samuti tugevdab see Euroopa 

konkurentsivõimet ning säilitab tulevikku suunatud tööstusharud ja töökohad Euroopas. Tootmise 

tugevam piirkondadeks jaotamine vähendab ka transpordikulusid ja keskkonnakahju. 
 
 

2. Soovitame ELil vähendada sõltuvust nafta ja gaasi impordist. Seda tuleks teha, toetades aktiivselt 
ühistranspordi- ja energiatõhususprojekte, üleeuroopalist kiirraudtee- ja kaubaveovõrku, puhta ja 
taastuvenergia (eriti päikese- ja tuuleenergia) ning alternatiivtehnoloogiate (nt vesinik või 
jäätmetest energia tootmine) pakkumise laiendamist. EL peaks edendama ka kultuurilist 
üleminekut isiklikelt sõiduautodelt ühistranspordile, elektriautode jagamisele ja jalgrattasõidule. 
 
Soovitame seda, sest see loob olukorra, millest võidavad kõik – nii Euroopa autonoomia 

välissõltuvustest kui ka ambitsioonikad kliima- ja CO2 heitkoguste vähendamise eesmärgid. Samuti 

võimaldab see Euroopal saada tugev positsioon tulevikku suunatud tehnoloogiate vallas, tugevdada 

oma majandust ja luua töökohti. 
 
 

3. Soovitame ELi tasandil vastu võtta seaduse tagamaks, et kõik ELi tootmis- ja tarneprotsessid ning 
imporditavad kaubad vastaksid kvalitatiivsetele, eetilistele, kestlikele ja kõigile kehtivatele 
inimõiguste Euroopa standarditele, pakkudes seda seadust järgivatele toodetele sertifitseerimist. 
 
Soovitame seda, kuna see aitab nii tarbijatel kui ka kauplejatel hõlpsasti juurde pääseda teabele 

ostetavate/kaubeldavate toodete kohta. See saavutatakse sertifitseerimissüsteemi kontrollimise 

kaudu; sertifitseerimine aitab ka vähendada lõhet turul saadaolevate odavate ja kallite toodete 

vahel. Odavad tooted ei vasta nõutud standardile ja seetõttu ei saa neid pidada kvaliteetseks. 

Sertifitseerimine aitaks kaitsta keskkonda, säästa ressursse ja edendada vastutustundlikku tarbimist. 
 
 

4. Soovitame rakendada üleeuroopalist programmi, et toetada kohalikke väiketootjaid 
strateegilistest sektoritest kõigis liikmesriikides. Nendele tootjatele pakutaks erialast koolitust, 
neid toetataks rahaliselt subsiidiumide kaudu ja julgustaks tootma (kui tooraine on ELis saadaval) 
impordi arvelt rohkem nõuetele vastavaid kaupu. 
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Soovitame seda, sest toetades ELi tootjaid strateegilistes sektorites, võib EL saavutada nendes 

sektorites majandusliku autonoomia. See võib ainult tugevdada kogu tootmisprotsessi, edendades 

seeläbi innovatsiooni. See tooks kaasa tooraine säästvama tootmise ELis, vähendades 
transpordikulusid ja aidates kaitsta keskkonda. 
 
 

5. Soovitame parandada inimõiguste rakendamist Euroopa tasandil järgmiselt: teadlikkuse 
suurendamine riikides, mis ei järgi vajalikul määral Euroopa inimõiguste konventsiooni (EIÕK) või 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni; ELi ja ELi õigusemõistmise tulemustabeli 
koordineeritav range kontroll selle üle, mil määral järgitakse inimõigusi liikmesriikides, ning 
nõuete järgimise tugev tagamine eri liiki sanktsioonide abil. 
 
Soovitame seda, sest liikmesriigid on inimõigustes juba Euroopa inimõiguste konventsiooni 
ratifitseerimisel kokku leppinud ning nüüd on vaja suurendada nende aktsepteerimist igas üksikus 

riigis, et tagada inimõiguste aktiivne tundmine ja rakendamine nendes liikmesriikides. 
 
 

6. Soovitame algatada läbivaatamise ja intensiivse teabekampaania üleeuroopalisel tasandil, et 
Euroopa kodanikud tunneksid paremini Euroopa tööturuasutuste süsteemi EURES, ELi 
sisserändeportaali ja ELi vahendit kolmandate riikide kodanike kutsekirjelduse koostamiseks ning 
et ELi ettevõtted kasutaksid neid sagedamini oma vabade töökohtade reklaamimiseks ja 
avalikustamiseks. 
 
Soovitame vältida uue veebiplatvormi loomist, mis reklaamiks Euroopa noortele töövõimalusi. 

Sarnaseid algatusi on Euroopa tasandil juba rohkem kui piisavalt. Usume, et olemasoleva tööjõu ja 

tööhõivevõimaluste edendamiseks on ülioluline tõhustada juba Euroopa tasandil olemasolevat. 
 

Alamsuund 1.2. Riigipiirid  
 

7. Soovitame luua ELi sisserände süsteemi, mis lähtuks Euroopa tööturgude tegelikest vajadustest. 
Tuleks kehtestada ühtne süsteem nii ELi väliste kui ELi siseste kutse- ja akadeemiliste diplomite 
tunnustamiseks. Kvalifitseeritud sisserändajate jaoks peaksid olemas olema nii kutseoskuste 
omandamise kui kultuurilist ja keelelist lõimumist toetavad võimalused. Asjakohase 
kvalifikatsiooniga varjupaigataotlejatele tuleks võimaldada juurdepääs tööturule. Tuleks luua 
integreeritud agentuur, mille aluseks võiks olla Euroopa tööturuasutuste koostöövõrgustik. 
 
Soovitame seda, sest Euroopa vajab kvalifitseeritud tööjõudu teatud valdkondades, mida ei saa 

sisemiselt täielikult katta. Hetkel ei ole ELis piisavalt toimivaid võimalusi seaduslikuks tööloa 

taotlemiseks. Üleeuroopaline kutse- ja akadeemiliste diplomite tunnustamise süsteem hõlbustab 

nende vajaduste katmist ja võimaldab lihtsustada tööjõurännet ELi sees ja väljastpoolt. Tööhõive 

lünki saaks tõhusamalt täita ja kontrollimatuid rändevooge paremini hallata. Tööjõurände süsteemi 
avamine varjupaigataotlejatele võib aidata kiirendada nende integreerimist Euroopa majandus- ja 

ühiskonnaellu. 
 
 

8. Soovitame Euroopa Liidul täiendada oma õigusakte ning anda Frontexile rohkem võimu ja 
sõltumatust. See võimaldab neil sekkuda kõigis liikmesriikides, et tagada ELi kõigi välispiiride 
kaitse. Siiski peaks EL korraldama Frontexi korralduse suhtes protsessi auditeerimist, kuna 
Frontexi toimimisel on vaja täielikku läbipaistvust, et vältida igasugust kuritarvitamist. 
 
Soovitame seda, sest peame vastuvõetamatuks, et Frontexile võidakse keelata juurdepääs piiridele, 

eriti olukordades, kus rikutakse inimõigusi. Tahame tagada, et Frontex rakendaks Euroopa õigusakte. 

Frontexi üle tuleb teha järelevalvet ja teda kontrollida, et vältida organisatsioonisisest ebasobivat 

käitumist.  
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9. Soovitame Euroopa Liidul korraldada eelkõige majanduslikel põhjustel sisserändajate puhul 
kodanike (tõestatud oskuste, tausta jne) kontrolli lähteriigis; selle eesmärk on teha kindlaks, kes 
on kõlblikud Euroopa Liitu tööle tulema, olenevalt vastuvõtva riigi majanduslikest vajadustest / 
vabadest töökohtadest. Taolised kontrollitingimused peavad olema avalikud ja kõigile 
kättesaadavad. Seda saab teha (veebis tegutseva) Euroopa immigratsiooniameti loomisega.  
 
Soovitame seda, sest nii ei pea inimesed ebaseaduslikult piiri ületama. See lubaks juhtida ELi 

sisenevate inimeste voogu, mis vähendaks survet piiridel. Samal ajal hõlbustab see vabade 

töökohtade täitmist vastuvõtvates riikides. 
 
 

10. Soovitame, et Euroopa Liit tagaks samasuguse vastuvõtukorra ja rajatised kõigil piiridel ning 
inimõiguste järgimise ja kõikide sisserändajate (nt rasedate ja laste) julgeoleku ja tervise.  
 
Soovitame seda, sest hindame kõrgelt sisserändajate õiglast ja võrdset kohtlemist kõigil piiridel. 

Soovime vältida rändajate liiga kauaks piiridele jäämist ja liikmesriikide ülekoormamist rändajate 
sissevooluga. Kõik liikmesriigid peavad olema nende vastuvõtmiseks hästi varustatud.  
 

 

Teine töösuund: EL rahvusvahelise koostööpartnerina  
 

Alamsuund 2.1. Kaubandus ja suhted eetilisest seisukohast 
 

11. Soovitame ELil kehtestada piirangud toodete impordile riikidest, mis lubavad lapstööjõudu. Seda 
tuleks teha ettevõtete musta nimekirja kaudu, mida ajakohastatakse perioodiliselt vastavalt 
kehtivatele tingimustele. Lisaks soovitame tagada tööturult lahkuvatele lastele järkjärgulise 
juurdepääsu kooliharidusele ning edendada tarbijate teadlikkust lapstööjõust ELi ametlike 
kanalite vahendusel edastatava teabe, nt kampaaniate ja lugude jutustamise kaudu. 
 
Soovitame seda, sest tunnistame seost koolihariduse puudumise ja lapstööjõu kasutamise vahel. 

Tahame selle soovitusega suurendada tarbijate teadlikkust, vähendada nõudlust laste tööga 

valmistatud toodete järele, et see tava lõpuks kaoks.  
 
 

12. Soovitame ELil luua partnerlussuhted arengumaadega, toetades nende taristut ja jagades pädevusi 
vastutasuks vastastikku soodsate kaubanduslepingute sõlmimisel, et aidata neid üleminekul 
rohelistele energiaallikatele. 
 
Soovitame seda, et hõlbustada arengumaades üleminekut taastuvatele energiaallikatele 
kaubanduspartnerluste ja diplomaatiliste lepingute kaudu. See looks head pikaajalised suhted ELi ja 

arengumaade vahel ning aitaks võidelda kliimamuutuste vastu. 
 
 

13. Soovitame ELil kehtestada kohustusliku ökohinde, mida näidatakse kõigi toodete esiküljel, mida 
tavatarbija saab osta. Ökohinne arvutatakse tootmise ja transpordi käigus tekkivate heitkoguste 
ning kahjulike ainete sisalduse järgi ohtlike toodete nimekirja alusel. Ökohinnet peaks haldama ja 
jälgima ELi asutus. 
 
Soovitame seda, et muuta ELi tarbijad teadlikumaks ostetavate toodete keskkonnajalajäljest. 

Ökohinne oleks üleeuroopaline skaleerimismeetod, mis näitaks lihtsalt, kui keskkonnasõbralik toode 

on. Ökohinne peaks sisaldama toote tagaküljel olevat QR-koodi, mis annab lisateavet selle 

keskkonnajalajälje kohta.  
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Alamsuund 2.2. Rahvusvahelised kliimameetmed 
 

14. Soovitame Euroopa Liidul võtta vastu strateegia, et olla oma energiatootmises autonoomsem. 
Euroopa asutus, mis ühendab olemasolevaid Euroopa energeetikaasutusi, peaks kooskõlastama 
taastuvenergia arendamist sõltuvalt liikmesriikide vajadustest, suutlikkusest ja ressurssidest, 
austades samas nende suveräänsust. Asutused edendaksid omavahelist teadmiste jagamist selle 
strateegia rakendamiseks. 
 
Soovitame seda, sest praegune sõltuvus muudab meid haavatavaks poliitiliste pingete olukordades 

riikidega, kust me impordime. Seda on näha praeguse elektrikriisi puhul. Selline koordineerimine 

peaks aga austama iga riigi suveräänsust. 
 
 

15. Soovitame rangemaid keskkonnastandardeid jäätmete ekspordiks ELis ja väljaspool ning 
rangemaid kontrolle ja sanktsioone, et peatada ebaseaduslik eksport. EL peaks liikmesriike 
rohkem motiveerima oma jäätmeid ringlusse võtma ja neid energiatootmiseks kasutama. 
 
Soovitame seda keskkonnakahjude peatamiseks, kui mõned riigid vabanevad oma jäätmetest teiste 
arvelt, eriti kui seda tehakse väljaspool keskkonnastandardeid. 
 
 

16. Soovitame ELil jõulisemalt edendada käimasolevat keskkonnaalast üleminekut, seades eesmärgiks 
saastavate pakendite kaotamise. See hõlmaks vähem pakendamist või keskkonnasõbralikuma 
pakendi edendamist. Et väiksemad ettevõtted saaksid kohaneda, tuleks pakkuda neile abi ja teha 
kohandusi. 
 
Soovitame seda, sest peame vähendama loodusvarade, eriti väljastpoolt ELi pärit tooraine 

kasutamist. Samuti peame vähendama kahju, mida eurooplased meie planeedile ja selle kliimale 

teevad. Suurem toetus väikestele ettevõtetele on ülioluline, et tagada nende kohanemine ilma oma 

hindu tõstmata. 
 
 

17. Soovitame Euroopa Liidu riikidel ühiselt tuumaenergia küsimusega tõsisemalt tegeleda. Tuleks 
tõhustada koostööd tuumaenergia kasutamise ja selle rolli hindamisel üleminekul rohelisele 
energiale, mille Euroopa peab saavutama. 
 
Soovitame seda, sest tuumaküsimust ei saa lahendada üks riik. Praegu on pooles liikmesriikides üle 

saja reaktori ja ehitatakse veel uusi. Kuna me jagame ühist elektrivõrku, toob nende toodetud 

vähese CO2 heitega elektrienergia kasu kõigile eurooplastele ja suurendab meie mandri 
energiaautonoomiat. Lisaks mõjutaksid avastatud tuumajäätmed või õnnetus mitut riiki. Olenemata 

sellest, milline on otsus, kas tuumaenergiat kasutada või mitte, peaksid eurooplased seda koos 

arutama ja looma rohkem ühtlustavaid strateegiaid, austades samal ajal riikide suveräänsust. 
 

 

 

Alamsuund 2.3. Euroopa väärtuste edendamine 
 

18. EL peaks olema kodanikele lähemal. Soovitame ELil luua ja tugevdada sidemeid kodanike ja 
kohalike institutsioonidega, nagu kohalikud omavalitsused, koolid ja vallad. Seda tuleks teha, et 
parandada läbipaistvust, jõuda kodanikeni ja nendega paremini suhelda seoses konkreetsete ELi 
algatuste ja ELi üldise teabega.  
 
Soovitame seda, sest praegune ELi teave ei ole ühiskonna kõigile rühmadele piisavalt kättesaadav 
ega jõua tavakodanikeni. Sageli on see igav, raskesti mõistetav ega ole kasutajasõbralik. See peab 
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muutuma, et tagada kodanike selge arusaam ELi rollist ja tegevusest. Huvi äratamiseks peab ELi 

teave olema lihtsamini leitav, motiveeriv, põnev ja tavakeeles. Meie soovitused on: ELi poliitikute 

koolikülastused, raadio, taskuhäälingud, otsepostitus, ajakirjandus, bussikampaaniad, 
sotsiaalmeedia, kohalikud kodanikukogud ja spetsiaalse töörühma loomine ELi teabevahetuse 

parandamiseks. Need meetmed võimaldavad kodanikel saada ELi teavet, mida ei filtreerita läbi 

riikliku meedia. 
 
 

19. Soovitame kodanike suuremat osalemist ELi poliitikas. Soovitame kodanike otsese kaasamise 
üritusi, mis on Euroopa tuleviku konverentsi sarnased. Neid tuleks korraldada riiklikul, kohalikul ja 
Euroopa tasandil. EL peaks pakkuma nende ürituste jaoks ühtse strateegia ja kesksed suunad. 
 
Soovitame seda, sest sellised osalusdemokraatia üritused annavad ELi kohta õiget teavet ja 

parandavad ELi poliitika kvaliteeti. Üritused tuleks korraldada selleks, et edendada ELi põhiväärtusi – 

demokraatiat ja kodanike osalust. Need üritused annaksid poliitikutele võimaluse näidata 

kodanikele, et nende arvates on oluline, et kodanikud oleksid päevakajaliste sündmustega kursis ja 

oleksid kaasatud nende kujundamisse. Tsentraliseeritud juhised annavad riiklikele ja kohalikele 

konverentsidele sidusa ja ühtse kuju.  
 

 

Kolmas töösuund: Tugev EL rahumeelses maailmas 
 

Alamsuund 3.1. Julgeolek ja kaitse 
 

20. Soovitame loodavate nn Euroopa Liidu ühendatud relvajõudude kasutamist eeskätt enesekaitse 
eesmärkidel. Igasugune agressiivne sõjaline tegevus on välistatud. Euroopas tähendaks see 
suutlikkust pakkuda abi kriiside ajal, näiteks looduskatastroofide korral. Väljaspool Euroopa piire 
annaks see võimaluse neid kasutada territooriumidel erandjuhtudel ja eranditult ÜRO 
Julgeolekunõukogu vastava seadusliku volituse alusel ja seega kooskõlas rahvusvahelise õigusega. 
 
Selle soovituse rakendamisel saaks Euroopa Liitu rahvusvahelisel areenil pidada usaldusväärseks, 

vastutustundlikuks, tugevaks ja rahumeelseks partneriks. Selle tõhusam suutlikkus reageerida 
kriitilistele olukordadele nii sisemiselt kui ka väliselt peaks seega kaitsma selle põhiväärtusi. 
 
 
Alamsuund 3.2. Otsuste tegemine ja ELi välispoliitika 
 

21. Soovitame muuta kõik ühehäälselt otsustatud küsimused kvalifitseeritud häälteenamusega 
otsustatavateks küsimusteks. Ainsad erandid peaksid olema uute liikmete vastuvõtmine ELi ja 
muudatused ELi aluspõhimõtetes, nagu on sätestatud Lissaboni lepingu artiklis 2 ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas. 
 
See tugevdab ELi positsiooni maailmas, luues kolmandate riikide suhtes ühtse välise kuvandi, ning 

kiirendab ELi reageerimist üldiselt ja eelkõige kriisiolukordades. 
 
 

22. Soovitame Euroopa Liidul tugevdada oma suutlikkust karistada liikmesriike, valitsusi, üksusi, 
rühmitusi või organisatsioone ning üksikisikuid, kes ei järgi liidu aluspõhimõtteid, lepinguid ja 
seadusi. On hädavajalik tagada, et juba olemasolevad sanktsioonid rakendatakse ja jõustatakse 
kiiresti. Kolmandate riikide suhtes kohaldatavad sanktsioonid peaksid olema proportsionaalsed 
tegevusega, mis need põhjustas, ning olema tõhusad ja õigeaegselt kohaldatavad. 
 
Selleks, et EL oleks usutav ja usaldusväärne, peab ta kohaldama sanktsioone nende suhtes, kes tema 

põhimõtteid rikuvad. Neid sanktsioone tuleks kiiresti ja aktiivselt jõustada ning kontrollida. 
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Alamsuund 3.3. Naaberriigid ja laienemine 
 

23. Soovitame Euroopa Liidul eraldada konkreetne eelarve ELi toimimist ja selle väärtusi käsitlevate 
haridusprogrammide väljatöötamiseks. Seejärel tehakse ettepanek liikmesriikidele, kes soovivad, 
et nad saaksid integreerida need oma koolide (algkoolid, keskkoolid ja ülikoolid) õppekavadesse. 
Lisaks võiks Erasmuse programmi kaudu pakkuda õppuritele, kes soovivad õppida mõnes teises 
Euroopa riigis, ELi ja selle toimimise kohta spetsiaalset kursust. Selle kursuse valinud üliõpilased 
oleksid nimetatud Erasmuse programmide jaotamisel eelisjärjekorras. 
 
Soovitame seda ELi kuuluvuse tunde tugevdamiseks. See võimaldab kodanikel ELiga paremini 

samastuda ja selle väärtusi edasi kanda. Lisaks parandab see läbipaistvust ELi toimimise, selle 

liikmeks olemise eeliste ja Euroopa-vastaste liikumiste vastu võitlemise osas. See peaks mõjuma 

heidutusena liikmesriikide EList lahkumise suhtes. 
 
 

24. Soovitame, et EL kasutaks suhetes teiste riikidega paremini ära oma poliitilist ja kaubanduslikku 
kaalu, et vältida teatud liikmesriikidele kahepoolset majanduslikku, poliitilist ja sotsiaalset survet. 
 
Soovitame seda kolmel põhjusel. Esiteks tugevdab see ühtsustunnet ELis. Teiseks annab ühepoolne 

vastus selge, tugeva ja kiirema vastuse, et vältida teiste riikide katseid hirmutada ja rakendada 

repressiivset poliitikat ELi liikmesriikide vastu. Kolmandaks tugevdab see liidu julgeolekut ja tagab, et 

ükski liikmesriik ei tunneks end kõrvalejäetuna või ignoreerituna. Kahepoolsed vastused lõhestavad 
ELi ja see on nõrkus, mida kolmandad riigid meie vastu ära kasutavad. 
 
 

25. Soovitame ELil parandada oma meediastrateegiat. Ühelt poolt peaks EL suurendama oma 
nähtavust sotsiaalmeedias ja aktiivselt reklaamima selle sisu. Teisest küljest peaks EL jätkama 
selliste füüsiliste konverentside korraldamist nagu Euroopa tuleviku konverents igal aastal. Lisaks 
soovitame ELil innovatsiooni veelgi soodustada, edendades juurdepääsetavat Euroopa 
sotsiaalmeediaplatvormi. 
 
Soovitame seda, sest see ei jõuaks mitte ainult nooremate inimesteni, vaid tekitaks ka rohkem huvi 

ja kaasatust Euroopa kodanike seas kaasava ja tõhusa kommunikatsioonivahendi kaudu. Sellised 

sündmused nagu Euroopa tuleviku konverents peaksid võimaldama kodanikel otsustusprotsessis 

rohkem osaleda ja tagama, et nende häält kuulda võetakse. 
 
 

26. Soovitame liikmesriikidel kokku leppida tugevas visioonis ja ühises strateegias, et ühtlustada ja 
tugevdada ELi identiteeti ja ühtsust enne teistel riikidel ühinemise lubamist. 
 
Soovitame seda, sest usume, et enne teiste riikide integreerimise kaalumist on oluline tugevdada nii 

ELi kui liikmesriikidevahelisi suhteid. Mida rohkem riike ELi integreerub, seda keerulisemaks muutub 

otsustusprotsess ELis; seetõttu on oluline vaadata läbi need otsustusprotsessid, mille üle 
hääletatakse ühehäälse otsusega. 
 

 

Neljas töösuund: Ränne inimlikust seisukohast  
 

Alamsuund 4.1. Rände põhjuste kõrvaldamine 
 

27. Soovitame Euroopa Liidul aktiivselt osaleda väljaspool Euroopa Liitu asuvate riikide 
majandusarengus, kust on suur migrantide väljavool. EL peaks asjaomaste organite (näiteks 
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kohalikud valitsusvälised organisatsioonid, kohalikud poliitikud, välitöötajad, eksperdid jne) abiga 
otsima võimalusi tõhusaks ja aktiivseks rahumeelseks sekkumiseks olulise rändeväljavooluga 
riikides, mis on varem kokku leppinud kohalike omavalitsustega tehtava koostöö täpsed 
tingimused. Nendel sekkumistel peaksid olema käegakatsutavad tulemused ja mõõdetav mõju. 
Samal ajal tuleks need käegakatsutavad tulemused ja mõjud selgelt välja tuua, et ELi kodanikud 
mõistaksid liidu arenguabi poliitikat. Selles mõttes peaksid ELi arenguabi meetmed muutuma 
nähtavamaks. 
 
Soovitame seda, sest kuigi EL töötab rahvusvahelise arengu nimel, peab ta seda jätkama ja 

investeerima läbipaistvusse ja nähtavusse oma poliitikas ja meetmetes. 
 
 

28. Soovitame luua ühise Euroopa tööraamistiku, mis ühtlustaks töötingimused kogu liidus (nt 
miinimumpalk, tööaeg jne). EL peaks püüdma kehtestada põhilised ühised tööstandardid, et 
vältida nende kodanike rännet, kes lahkuvad oma päritoluriikidest ja otsivad paremaid 
töötingimusi. Nende standardite osana peaks EL tugevdama ametiühingute rolli riikidevahelisel 
tasandil. Seda tehes peaks EL sisemist majandusrännet (ELi kodanike rännet) kriitiliseks 
probleemiks.  
 
Soovitame seda, sest oleme tuvastanud, et paljud inimesed ELis rändavad majanduslikel põhjustel, 

kuna Euroopa liikmesriikide töötingimused on erinevad. See toob kaasa ajude äravoolu riikidest, 

mida tuleks vältida, et liikmesriigid saaksid säilitada talente ja tööjõudu. Kuigi me toetame kodanike 

vaba liikumist, usume, et ELi kodanike ränne ELi liikmesriikide vahel, kui see toimub tahtmatult, on 
tingitud majanduslikest põhjustest. Seetõttu on oluline luua ühine tööraamistik.  
 
 
Alamsuund 4.2. Inimlikud kaalutlused  
 

29. Soovitame ELis rakendada solidaarsuse põhimõttel põhinevat ühist ja kollektiivset rändepoliitikat. 
Tahame keskenduda pagulasi puudutavale probleemile. Ühtne kord kõigis liidu liikmesriikides 
peaks põhinema parimal praktikal ja tavadel, mis näivad olevat edukad kõigis liidu riikides. See 
tegevuskord peaks olema ennetav ja seda peaksid aktiivselt ellu viima nii riiklikud ametiasutused 
kui ka ELi haldusasutused.  
 
Pagulastega seotud probleem puudutab kõiki ELi riike. Praegu on liikmesriikide tavad liiga 

mitmekesised, millel on negatiivsed tagajärjed nii pagulastele kui ka liidu kodanikele. Seetõttu on 

vaja sidusat ja järjepidevat lähenemisviisi. 
 
 

30. Soovitame ELil suurendada oma jõupingutusi liikmesriikide kodanike teavitamisel ja harimisel 
rändega seotud teemadel. See eesmärk tuleks saavutada, õpetades lastele võimalikult varakult 
algkooli algusest selliseid teemasid nagu ränne ja integratsioon. Kui me ühendame selle varajase 
hariduse valitsusväliste organisatsioonide ja noorteorganisatsioonide tegevusega ning 
laiaulatuslike meediakampaaniatega, saaksime oma eesmärgi täies ulatuses saavutada. Lisaks 
tuleks kasutada mitmeid eri suhtluskanaleid alates teabelehtedest kuni televisiooni ja 
sotsiaalmeediani. 
 
Oluline on näidata inimestele, et rändel on ka palju positiivseid aspekte, näiteks täiendav tööjõud. 
Soovime rõhutada teadlikkuse suurendamise tähtsust mõlema protsessi puhul, et inimesed 

mõistaksid rände põhjuseid ja tagajärgi, et kaotada häbimärgistamine, mis tuleneb asjaolust, et neid 

tajutakse rändajatena.  
 

 
Alamsuund 4.3. Integratsioon  
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31. Soovitame asendada direktiivi 2013/33/EL varjupaigataotlejate vastuvõtmise miinimumnõuete 
kohta liikmesriikides kohustusliku ELi määrusega, mida kohaldatakse ühetaoliselt kõigis 
liikmesriikides. Prioriteediks peaks olema vastuvõtu- ja majutusvõimaluste parandamine. 
Soovitame luua määruse rakendamiseks konkreetse ELi järelevalveorgani.  
 
Kuna kehtivat direktiivi ei rakendata kõikides liikmesriikides ühtselt. Tuleb vältida selliseid tingimusi 

nagu Moria põgenikelaagrid. Seetõttu tuleks soovitatud määrust rakendada ja kehtestada 

kohustuslikud sanktsioonid. Mis puutub järelevalveorganisse, siis see peaks olema tugev ja 
usaldusväärne. 
 
 

32. Soovitame ELil tagada, et iga varjupaigataotleja ja pagulane osaleks elamisloamenetluse ajal 
keele- ja integratsioonikursustel. Kursused peaksid olema kohustuslikud, tasuta ja sisaldama 
isiklikku abi esmaseks integratsiooniks. Nad peaksid alustama kahe nädala jooksul pärast 
elamisloa taotluse esitamist. Lisaks tuleks luua stiimulid ja sanktsioonide mehhanismid.  
 
Keele õppimine ning saabumisriigi kultuuri, ajaloo ja eetika mõistmine on oluline samm 

integratsiooni suunas. Esialgse integratsiooniprotsessi pikaajaline ootamine avaldab negatiivset mõju 

sisserändajate sotsiaalsele lõimimisele. Sanktsioonimehhanismid võivad aidata tuvastada 

sisserändajate valmisolekut integreeruda. 
 
 
Viies töösuund: Vastutus ja solidaarsus kogu ELis 
 

Alamsuund 5.1. Pagulaste ümberjaotamine  
 

33. Soovitame asendada Dublini süsteemi õiguslikult siduva lepinguga, et tagada varjupaigataotlejate 
õiglane, tasakaalustatud ja proportsionaalne jaotus ELis solidaarsuse ja õigluse alusel. Praegu 
peavad pagulased esitama oma varjupaigataotlused ELi liikmesriigis, kuhu nad kõigepealt 
saabuvad. See süsteemivahetus peaks olema võimalikult kiire. Euroopa Komisjoni ettepanek ELi 
uue rände- ja varjupaigapakti kohta 2020. aastast on hea algus ja see tuleks viia õiguslikku vormi, 
kuna see sisaldab kvoote pagulaste jaotamiseks ELi liikmesriikide vahel. 
 
Soovitame seda, sest praegune Dublini süsteem ei austa solidaarsuse ja õigluse põhimõtteid. See 

paneb suure koormuse ELi piiriäärsetele riikidele, kus enamik varjupaigataotlejaid esmakordselt ELi 

territooriumile siseneb. Kõik liikmesriigid peavad võtma vastutuse ELi suunduvate põgenikevoogude 

juhtimise eest. EL on ühisväärtuste ühendus ja peaks vastavalt tegutsema.  
 
 

34. Soovitame ELil toetada ELi liikmesriike, et menetleda varjupaigataotlusi kiiremas tempos ja ühiste 
standardite kohaselt. Lisaks tuleks pagulastele pakkuda humanitaarabi. Selleks et vähendada 
saabumisriikide koormust, soovitame pagulaste ümberpaigutamist ELis pärast esmast saabumist 
kiiresti ja tõhusalt, et nende varjupaigataotlust saaks menetleda mujal ELis. Selleks on vaja nii ELi 
rahalist toetust kui ka organisatsioonilist toetust Euroopa Liidu Varjupaigaameti kaudu. Inimesed, 
kelle varjupaigataotlus jäeti rahuldamata, tuleb tõhusal viisil tagasi saata nende päritoluriiki, kui 
nende päritoluriiki peetakse turvaliseks. 
 

Soovitame seda, sest varjupaigamenetlused võtavad praegu liiga palju aega ja võivad liikmesriigiti 
erineda. Kiirendades varjupaigamenetlusi, veedavad pagulased ajutistes majutusasutustes vähem 

aega, oodates oma lõplikku varjupaigaotsust. Vastuvõetud varjupaigataotlejaid saab kiiremini 

lõimida nende lõppsihtriiki. 
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35. Soovitame ELi tugevat rahalist, logistilist ja tegevustoetust esmase vastuvõtu korraldamiseks, mis 
tooks kaasa ebaseaduslike rändajate võimaliku integreerimise või repatrieerimise. Sellise toetuse 
saajad on ELi piiririigid, kes kannavad rändevoogude koormust. 
 
Soovitame tugevat toetust, sest mõned liikmesriigid kannavad oma geograafilise asukoha tõttu 

rändajate sissevoolu tõttu suurimat koormust. 
 
 

36. Soovitame Euroopa Liidu Varjupaigaameti mandaati tugevdada, et koordineerida ja juhtida 
varjupaigataotlejate jaotamist ELi liikmesriikides, et saavutada õiglane jaotus. Õiglane jaotus 
eeldab nii varjupaigataotlejate vajaduste kui ka ELi liikmesriikide logistilise ja majandusliku 
suutlikkuse ning nende tööturu vajaduste arvestamist. 
 
Soovitame seda, sest varjupaigataotlejate jaotamise tsentraliseeritud koordineerimine ja juhtimine, 

mida nii liikmesriigid kui ka nende kodanikud peavad õiglaseks, hoiab ära kaootilised olukorrad ja 

sotsiaalsed pinged, aidates seeläbi kaasa suuremale solidaarsusele ELi liikmesriikide vahel. 
 

 

Alamsuund 5.2. Ühtne varjupaigakäsitlus 
 

37. Soovitame kas luua üldise ELi institutsiooni või tugevdada Euroopa Liidu Varjupaigaametit, et kogu 
Euroopa Liitu hõlmavaid varjupaigataotlusi menetlusi ja nende kohta otsuseid teha ühtsete 
standardite alusel. Samuti peaks see vastutama pagulaste õiglase jaotamise eest. See institutsioon 
peaks ka kindlaks määrama, millised päritoluriigid on turvalised ja millised mitte, ning vastutama 
tagasilükkava otsuse saanud varjupaigataotlejate tagasisaatmise eest.  
 
Soovitame seda, sest praegust varjupaigapoliitikat iseloomustavad ELi liikmesriikide ebaselged 

kohustused ja erinevad standardid. See toob kaasa järjepidevuse puudumise varjupaigataotluste 

menetlemisel kogu ELis. Pealegi on Euroopa Liidu Varjupaigaametil praegu vaid nn pehmed 

volitused. Ta saab liikmesriike varjupaigaküsimustes vaid nõustada.  
 
 

38. Soovitame kõigis ELi liikmesriikides luua viivitamata spetsiaalsed varjupaigakeskused saatjata 
alaealistele. Seda tuleks teha selleks, et alaealisi võimalikult kiiresti vastavalt nende erivajadustele 
majutada ja nende eest hoolitseda.  
 
Soovitame seda, sest: 
1) Paljud alaealised on tõenäoliselt saanud trauma (tulevad konfliktipiirkondadest). 
2) Erinevatel lastel on erinevad vajadused (vastavalt vanusele, tervisele jne). 
3) Selle soovituse rakendamisel tagaks see, et haavatavad ja traumeeritud alaealised saaksid 

võimalikult varakult kogu vajaliku abi. 
4) Kuna alaealised on tulevased Euroopa kodanikud, peaksid nad asjakohase kohtlemise korral 

panustama positiivselt Euroopa tulevikku. 
 
 

39. Soovitame luua ühtse läbipaistva süsteemi varjupaigataotluste kiireks menetlemiseks. See 
protsess peaks kehtestama miinimumstandardi ja seda tuleks kohaldada kõigis liikmesriikides 
võrdselt. 
 
Soovitame seda, sest: 
1) Selle soovituse rakendamisel oleks varjupaigataotluste käsitlemine kiirem ja läbipaistvam. 
2) Kui varjupaigamenetlusi ei kiirendata, toob see kaasa seaduste eiramise ja kuritegevuse. 
3) Meie soovituses viidatud miinimumstandardid peaksid hõlmama varjupaigataotlejate inimõiguste 

austamist, tervist ja haridusvajadusi. 
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4) Selle soovituse rakendamine tooks kaasa juurdepääsu tööhõivele ja iseseisva toimetuleku, 

võimaldades positiivselt panustada ELi ühiskonda. Tööalase staatuse reguleerimine hoiab ära 

varjupaigataotlejate väärkohtlemise töökeskkonnas. See tooks kõigi mõjutatud isikute edukamale 
integreerimisele ainult kasu. 
5) Pikaajalisel viibimisel varjupaigakeskustes on negatiivsed tagajärjed elanike vaimsele tervisele ja 

heaolule. 
 
 

40. Soovitame tungivalt kõik Euroopas varjupaika ja sisserännet reguleerivad lepingud ja õigusaktid 
põhjalikult läbi vaadata. Lisaks soovitame võtta kasutusele „kogu Euroopa” lähenemisviisi. 
 
Soovitame seda, sest: 
1) Kõik praegused lepingud on mittetoimivad, ebapraktilised ega vasta enam eesmärgile alates 

2015. aastast kuni praeguseni. 
2) EL peaks olema esimene nn agentuur, mis haldab kõiki teisi asutusi ja valitsusväliseid 

organisatsioone, mis tegelevad otseselt varjupaigaküsimustega.  
3) Mõjutatud liikmesriigid on jäetud suurel määral üksi selle probleemiga tegelemisel. Mõne 

liikmesriigi nn à la carte suhtumine peegeldab halvasti ELi ühtsust. 
4) Uued konkreetsed õigusaktid võimaldaksid paremat tulevikku kõigile varjupaigataotlejatele ja 

viiksid ühtsema Euroopani. 
5) Lüngad kehtivates õigusaktides põhjustavad konflikte ja ebakõla kogu Euroopas ning suurendavad 

Euroopa kodanike sallimatust sisserändajate suhtes. 
6) Tugevamad ja asjakohasemad õigusaktid vähendaksid kuritegevust ja praeguse 

varjupaigasüsteemi kuritarvitamist. 
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I lisa: Kuidas jõuti soovitusteni? 

A. Kolmanda aruteluvooru ülevaade  
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B. Kava soovituste tegemiseks  
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C. Detailne kirjeldus sellest, kuidas soovitusi teha 

Reede, 11.2.2022 

Esimene üldistung 

Eesmärk: Paneelarutelus taaskohtumine ja kolmandaks aruteluvooruks valmistumine 

Avatervitus; Kodanikele sõna andmine; Platvormiga kurssi viimine; Nädalavahetuse kava; 

Sissejuhatus aruteluvooru metoodikasse 

Esimene avatud foorum 

Eesmärk: Suuniste eelisjärjekorda seadmine 

Suuniste lugemine ja vabas vormis vestlemine kahes ruumis (tõlketeenust ei pakutud); suuniste 

eelisjärjekorda seadmine kleebistega; Igale kodanikule anti 50 kleebist (kümme rohelist esimese 

töösuuna jaoks, kümme punast teise töösuuna jaoks, kümme sinist kolmanda töösuuna jaoks, 

kümme kollast neljanda töösuuna jaoks, kümme oranži viienda töösuuna jaoks) ning seejärel 
suundusid nad iga töösuuna kohta kuni kümmet suunist eelisjärjekorda seadma.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Esimene alarühma töötuba 
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Eesmärk: Suuniste soovitusteks muutmisega alustamine 

Laupäev, 12.2.2022 

Teine alarühma töötuba 

Eesmärk 1: Suuniste muutmine soovitusteks 

Järgiti sama metoodikat nagu esimeses alarühma töötoas. 

Eesmärk 2: Samas töösuunas olevatele alarühmadele tagasiside andmine ning neilt tagasiside 

saamine. 

Eesmärk 3: Teistes töösuundades olevatele alarühmadele tagasiside andmine ning neilt tagasiside 

saamine. 

Jätkati sama metoodikat. 

Eesmärk 4: Soovituste viimistlemine 

Selles etapis prooviti põimida teiste alarühmade ning faktikontrolli tagasisidet. Alarühmad viisid 

soovitused lõpule. 

Pühapäev, 13.2.2022 

Teine avatud foorum 

Eesmärk: Konverentsi täiskogu põhisõnumite kallal töötamine 

Aruteluvoorude vahel töötas konverentsi täiskogu põhisõnumite kallal kahekümnest paneelarutelu 

esindajast koosnev grupp. Selleks intervjueerisid nad teisi osalejaid, et püüda neid sõnumeid mõista 

ja paneelarutelu järeldusi lihtsal viisil edastada. Põhisõnumid peavad peegeldama soovitusi ja nende 

selgitusi. 

Teine üldistung 

Eesmärk: Hääletussoovitused 

Osalejatele antud juhised: 

 

1. Vajuta nuppu tahvlil. 

 

2. Skanni ruutkood, et saada 

ligipääs vormile, kus leiad 

töösuundade soovitused. 

 

3. Kontrolli tahvli tagaküljel 

olevat PIN-koodi. 
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4. Sisesta PIN-kood vormi. 

 

 

5. Hääleta iga töösuuna 

soovituse kohta ning kinnita 

oma valik. 

 
 

 

 

 

 

6. Soovitused, mis saavad 70% 

või enam häältest, võetakse 

vastu. 
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II lisa: Ekspertide ja faktikontrollijate sisendid, et toetada faktikontrollimist 

Ekspertide ja faktikontrollijate sisendit koordineeris nn Teadmiste ja Informatsiooni Keskus ehk TIK, 

mis koosnes ühissekretariaadi ja arutelurühma liikmetest. Kui osalejad, arutelujuhid, vaatlejad või 

osalevad eksperdid tajusid vajadust selgitada fakte, anti sellest TIKile teada, kes omakorda suunas 

küsimuse asjakohasele eksperdile ja/või faktikontrollijale. 

Hulk kohapeal ja veebi kaudu osalevaid eksperte jälgisid alarühmade arutelu, et algatada 

faktikontrolli. Lisaks sellele olid valves eksperdid kolmest institutsioonist, et vastata oma 

oskusteabega seonduvatele faktikontrolli küsimustele, eriti kui see puudutas olemasolevaid õigus- ja 

poliitikavahendeid.  

Ekspertidel ja faktikontrollijatel paluti väga väikese viivitusega vastata võimalikult selge teksti näol, 

et arutelujuhid saaksid selle TIKi nõusolekul osalejatele edastada. Allpool esitatud eksperdid olid 
kättesaadavad, kuid kõik ei saanud küsimusi ja mõned said anda oma panuse eri töösuundades.  

Kohapeal ja virtuaalselt osalevate ekspertide nimekiri: 

Eksperdid 1. töösuunas: Iseseisvus ja stabiilsus  

● Sophie Vanhoonacker, Maastrichti Ülikooli kunsti- ja sotsiaalteaduste teaduskonna 

haldusjuhtimise õppetooli juhataja ja Jean Monnet’ professor. 

● Martijn Pluim, ICMPD rändedialoogi ja -koostöö direktor.  

Eksperdid 2. töösuunas: EL rahvusvahelise koostööpartnerina 

● Heidi Maurer, Doonau Kremsi ülikooli e-valitsemise ja halduse osakonna teadur.  

● Anna Herranz-Surrallés, Maastrichti Ülikooli kunsti- ja sotsiaalteaduste teaduskonna 

rahvusvaheliste suhete politoloogia abiprofessor. 

● Nadja Dedikova, diplomaatiakirjanik, ELi rohelepingu diplomaatia. 

● Bernard Hoekman, Firenze Euroopa Ülikooli Instituudi Robert Schumani süvauuringute 

keskuse globaalmajanduse valdkonna professor ja juht.  

● Andrea Ott, Maastrichti Ülikooli õigusteaduskonna ELi välissuhete õiguse professor. 

● Wolfgang Koeth, EIPA vanemõppejõud. 

Eksperdid 3. töösuunas: Tugev EL rahumeelses maailmas  

● Steven Blockmans, Euroopa Poliitikauuringute Keskuse teadusdirektor, Amsterdami Ülikooli 

ELi välissuhete õiguse ja juhtimise professor ning väljaande „European Foreign Affairs 

Review“ peatoimetaja.  

● Michael Zinkanell, AIESi asedirektor. 

● Leonard Schuette, Maastrichti Ülikooli NestIOr projekti „Who gets to live forever? Toward 

an Institutional Theory on the Decline and Death of International Organisations“ juures 

töötav doktorikraadiga teadur. 

● Beata Huszka, Eötvös Lorándi Ülikooli abiprofessor.  

● John O'Brennan, Jean Monnet’ Euroopa integratsiooni õppetooli hoidja ning Maynoothi 

Euroopa ja Euraasia uuringute keskuse direktor.  

Eksperdid 4. töösuunas: Ränne inimlikust seisukohast  

● Rainer Münz, Kesk-Euroopa Ülikooli külalisprofessor.  

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
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● Rainer Bauböck, Euroopa Ülikooli Instituudi Robert Schumani süvauuringute keskuse 

ülemaailmse juhtimise programmi osalise tööajaga professor. 

● Talitha Mortimer Dubow, Maastrichti Ülikooli UNU-MERITi/Maastrichti valitsemiskooli 

ränderühma teadur. 

● Martijn Pluim, ICMPD rändedialoogi ja -koostöö direktor.  

● Lalaine Siruno, Maastrichti Ülikooli juhtimiskooli School of Business and Economics doktor. 

● Jérôme Vignon, Jacques Delorsi Instituudi nõunik. 

Eksperdid 5. töösuunas: Vastutus ja solidaarsus kogu ELis 

● Violeta Moreno-Lax, Londoni Queen Mary Ülikooli õigusteaduse professor.  

● Philippe De Bruycker, Université Libre de Bruxelles Euroopa Uuringute Instituudi professor 

ja Jean Monnet' Euroopa immigratsiooni- ja varjupaigaõiguse õppetooli hoidja. 

 

  

https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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III lisa: Muud soovitused, mida paneelarutelul kaaluti, kuid ei võetud vastu 
 

 

Esimene töösund: Iseseisvus ja stabiilsus  
 

Alamsuund 1.1. ELi autonoomia 
 

Soovitame, kui arenguriigid seda taotlevad, majandusarengu sekkumisprogramme, mis põhinevad 
partnerlustel, mis on kohandatud iga riigi vajadustele ja/või kaubanduslepingutele, pärast nende 
majandusliku potentsiaali esialgset uurimist ja seejärel majandusliku toetuse andmist ja 
kutseõppe tagamist. 

Soovitame seda, sest see toob kaasa tööstuse iseseisvuse arengu, luues töökohti, mis parandavad 

üldist rände olukorda/staatust; see võib aidata kaasa ka paremate kaubanduslepingute sõlmimisele 

arengumaades. 
 

 

Teine töösuund: EL rahvusvahelise koostööpartnerina  
 
Alamsuund 2.1. Kaubandus ja suhted eetilisest seisukohast 
 

Soovitame ELil lisada eeskirjad, mis kohustavad ettevõtteid kontrollima oma tarneahelat, esitades 
perioodiliselt täieliku (auditeerimis)aruande, ning kehtestama tingimused, mis stimuleerivad ja 
piiravad importi vastavalt eetilistele kriteeriumidele. Olenevalt suurusest peaks ettevõte esitama 
sise- ja/või välisaudiitori aruande  
 
Soovitame seda, et laiendada eetilist perspektiivi ELiga kauplemisel, jälgides ettevõtte tegevust 

tarneahelas riikide vahel, julgustades ettevõtteid käituma eetiliste kriteeriumide kohaselt, näiteks 

ohtlike toodete kasutamisel, tööõigustes ja -tingimustes, laste töö võimalikul kasutamisel ja 

keskkonnakaitsel. Seda soovitust ei kohaldata tarbija poolt otse ostetud veebitoodete suhtes. 
 

 

Kolmas töösuund: Tugev EL rahumeelses maailmas 
 
Alamsuund 3.1. Julgeolek ja kaitse 
 
Soovitame kujundada praegune Euroopa julgeolekuarhitektuur ümber tõhusamaks, 
tulemuslikumaks ja võimekamaks riikideüleseks struktuuriks. Selle lõpptulemuseks on ’Euroopa 
Liidu ühiste relvajõudude’ loomine. See areng hõlmab riiklike relvajõudude järkjärgulist 
integreerimist ja hilisemat ümberkujundamist. See sõjaliste võimete ja suutlikkuse ühendamine 
kogu Euroopa Liidus peaks soodustama ka püsivat Euroopa integratsiooni. Euroopa Liidu ühiste 
relvajõudude loomine nõuaks ka uut koostöölepingut NATO-ga kui ka Euroopa-väliste NATO 
liikmesriikidega. 
 
Selle soovituse järgimisel eeldame, et Euroopa Liidu sõjalised struktuurid on kulutõhusamad ja 

suudavad vajaduse korral reageerida ja tegutseda. Sellise integreeritud lähenemisviisi tulemusena 

peaks Euroopa Liit olema kriitilistes olukordades paremini võimeline tegutsema otsustavalt ja 

kooskõlastatult. 
 
 
Neljas töösuund: Ränne inimlikust seisukohast  
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Alamsuund 4.1. Rände põhjuste kõrvaldamine 
 

Soovitame ELil koostada tegevusprotokolli eelseisva kliimakriisist tuleneva pagulaskriisi kohta. 
Selle protokolli osana peab EL laiendama pagulaste ja varjupaigataotlejate määratlust nii, et see 
oleks kõikehõlmav ja hõlmaks kliimamuutustest mõjutatud inimesi. Kuna paljudel rändajatel ei ole 
võimalust naasta oma päritoluriiki selle elamiskõlbmatuse tõttu, peaks protokolli teine osa 
tagama, et institutsioonid leiavad kliimamuutustega mõjutatud piirkondadele uusi kasutusviise, et 
toetada nendelt aladelt lahkunud rändajaid. Näiteks saaks üleujutatud alasid kasutada 
tuuleparkide rajamiseks. 
 

Me soovitame seda, sest me kõik oleme vastutavad kliimakriisi eest. Seega vastutame nende ees, 

keda see kõige rohkem mõjutab. Kuigi meil ei ole prognoose ega konkreetseid andmeid tulevaste 

kliimapõgenike kohta, on kliimamuutus midagi, mis kindlasti mõjutab miljonite inimeste elu. 

 

 

Alamsuund 4.2. Inimlikud kaalutlused 
 

Soovitame tõhustada ja rahastada organiseeritult kriisipiirkondadest pärit põgenikele mõeldud 
seaduslikke, humanitaarabi võimaldavaid teid ja transpordivahendeid. Sel eesmärgil tuleks luua 
Euroopa teede ohutuse erisüsteem (SER) ja seda peaks reguleerima sel eesmärgil loodav 
konkreetne organ. Sellel seadusandliku menetluse teel moodustatud agentuuril oleks tema 
töökorras sätestatud eripädevus.  
 
Inimkaubandus ja salakaubavedu on tõsised probleemid, millega tuleb tegeleda. Meie soovitus viiks 

kindlasti nende murede vähendamiseni.  
 

 

Alamsuund 4.3. Integratsioon 
 

Soovitame kehtestada Euroopa direktiivi, millega tagatakse, et igas liikmesriigis ei tohi olla 
rohkem kui 30% kolmandatest riikidest pärit elanikke. See eesmärk peaks olema saavutatud 
2030. aastaks ja Euroopa liikmesriigid peavad saama selle rakendamiseks toetust. 
 
Soovitame seda, sest ühtlasem geograafiline jaotus võimaldab kohalikel elanikel sisserändajaid 

paremini vastu võtta ja seega ka paremat integratsiooni. See protsent on inspireeritud uuest 
poliitilisest kokkuleppest Taanis.  
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IV lisa: Kokkukogutud suunised 
 
Esimene töösuund: Iseseisvus ja stabiilsus  

 
1.1. ELi autonoomia  

 
1. 1.1.1.1 suunis: Potentsiaalselt peaksid euro kasutusele võtma kõik Euroopa liikmesriigid, 

kuid ühinemiskriteeriumid peavad olema täidetud.  

 

2. 1.1.1.2 suunis: Krüptovaluutadega spekuleerimisest saadav kasum tuleks maksustada. 

Krüptovaluutasid ei tohiks tunnustada ametlike maksevahenditena.  

 

3. Kahest suunisest koosnev kogum 
 

1.1.2.1 suunis: Stimuleerida Euroopas tootmist ja toetada Euroopa töötajaid.  
1.1.11.1 suunis: Võimaldada ELi liikmesriikidele ja kaudselt nendest pärit investoritele 

soodsamaid lepingutingimusi kui välisinvestoritele, kes üritavad liitu investeerida.  
 

4. 1.1.2.2 suunis: Tuleks soodustada ja rahaliselt toetada kohalikest allikatest pärit toitu.  
 

5. 1.1.3.1 suunis: WTO standardite järgimist peaksid tõendama sõltumatud asutused, kes 

peaksid võtma ka sanktsioone.  

 
6. Kolmest suunisest koosnev kogum 

 
1.1.4.1 suunis: Ettevõtetelt tuleks nõuda kõigi oma toodete tagasivõtmist.  

1.1.4.2 suunis: Ettevõtted peaksid pakkuma oma toodetele 10-aastast garantiid ja 20-

aastast varuosade kättesaadavust. 

1.1.10.2 suunis: 1. rühma tagasiside põhjal usume, et kasu oleks 10-aastasest garantiist 

ja/või 20-aastasest varuosade saadavusest.  

 
7. Neljast suunisest koosnev kogum 

 
1.1.4.3 suunis: Tooted peaksid tootmis- ja tarneahelas saama QR-koodi.  
1.1.10.1 suunis: Teeme kõigepealt ettepaneku luua kõrgete standardite süsteem, et ELi 

toodetest saaks standard kõigi imporditud kaupade jaoks.  

1.1.14.1 suunis: ELil peaks olema ettevõtete vastutussüsteem, mis ergutaks neid järgima 

tarneahelat käsitlevaid õigusakte ja pärsiks neid hankimast teenuseid riikidest, kus töötajaid 

ekspluateeritakse või ei töötata kestlikult.  

2.1.2.1 suunis: Sertifitseerimissüsteemid, mille kaudu saab tarbijaid keskkonnast ja 

töötingimustest teavitada (näiteks eetilised tootmismeetodid / ökoskoor).  

 
8. 1.1.5.1 suunis: Rahvusvahelised kaubanduslepingud peaksid alati käsitlema kestlikkuse ja 

eetilisuse tingimusi.  
 

9. 1.1.5.2 suunis: Norme eiravatest riikidest pärit impordile tuleks kehtestada rohkem 

sanktsioone ja tariife.  
 

10. 1.1.6.1 suunis: Suuremat tehnoloogia- ning teadus- ja arenduskoostööd tuleks teha 

riikidega, mis ei ole veel peamiste partnerite hulgas (nt Taiwan, Aafrika, Ladina-Ameerika).  
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11. 1.1.6.2 suunis: Peaksime säilitama ja toetama rohkem rahvusvahelisi koole väljaspool 

Euroopat; Euroopa eetilisi väärtusi tuleks õpetada klassiruumis.  
 

12. 1.1.7.2 suunis: Ühistranspordi laiendades tuleks vähendada sõltuvust autodest.  
 

13. Kolmest suunisest koosnev kogum 
 

1.1.8.1 suunis: Soovitame toetusi tootjatele, kes töötavad valdkondades, kus see 

suundumus on kõige suurem.  
1.1.8.3 suunis: Maksustada kõrgelt Euroopa Liidust väljaviidavaid materjale, mida 

kasutatakse teistes riikides.  
1.1.8.4 suunis: 1. rühmalt saadud tagasiside põhjal leiame, et võimalikuks lahenduseks 

oleks transpordiettevõtete CO2 heite maksustamine.  

 
14. 1.1.8.2 suunis: Kehtestada EList eksporditavatele ja seejärel ELi taasimporditavatele 

materjalidele/toodetele/kaupadele väga kõrged maksud, et takistada liidu materjale 

kasutavate kaupade tootmist väljaspool ELi.  
 

15. 1.1.9.1 suunis: Tuua teatavate ettevõtete tootmistegevus tagasi päritoluriiki, nii et kaudselt 

naaseks ka suur osa toodangust ELi (seda võiks soodustada naasvate ettevõtete 

stiimulisüsteemiga).  
 

16. 1.1.9.2 suunis: Vastavalt 1. rühma tagasisidele leiame, et see on hea lahendus esmatähtsate 

toorainete ekspordi vähendamiseks ja seda tuleks kasutada ainult teatud, mitte kõigi 
materjaliliikide suhtes. 
 

17. 1.1.12.1 suunis: Kasutada impordi- või ekspordiläbirääkimistel ELi tasandil ühtset 

lähenemist.  
 

18. 1.1.13.1 suunis: Selle teemaga seoses oleme arvamusel, et ühtsuse demonstreerimiseks 

peaksid olulisi teemasid käsitlevad Euroopa õigusaktid (abort, LGBTQ-õigused jne), mida on 

hakatud viimastel aastatel liikmesriikides üha enam arutama, olema riiklike õigusaktide 

suhtes ülimuslikud.  
 

19. Kahest suunisest koosnev kogum 

 
1.1.15.1 suunis: Usume, et Euroopa sekkumisprogrammide kaudu tuleks aidata neil riikidel 
oma tootmisvõimet arendada.  
2.1.3.1 suunis: Arendada tugevamaid suhteid nii arengumaade kui ka muude riikidega.  

 
20. 1.1.16.1 suunis: Usume, et tuleks luua kõigile juurdepääsetav platvorm kogu ELi hõlmavate 

töövõimalustega.  
 
 
1.2 Piirid  
 

21. Kahest suunisest koosnev kogum 
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1.2.3.1 suunis: Frontex peaks võtma suurema vastutuse välispiiride kaitse eest – selle eest 
ei peaks eelkõige vastutama riigid. Frontexi töötajaid võiks koolitada koos liikmesriikide 

piirivalvuritega. Frontex võiks ka Europoliga tihedat koostööd teha.  
1.2.11.1 suunis: EL peab täiendama oma õigusakte ning Frontexile rohkem võimu ja 

sõltumatust andma. EL peaks kindlasti kehtestama ka suurema kontrolli ja nõudma 

Frontexi tegevuse täielikku läbipaistvust, et vältida selle võimu kuritarvitust. 

 
22. 1.2.7.1 suunis: Peaks olema tööjõurände süsteem, mis põhineb Euroopa tegelikel vajadustel 

– eeskuju tuleks võtta Kanada süsteemist. Samuti peaksid Euroopas olema sisserändajate 

jaoks nii kutseoskuste omandamise kui ka kultuurilist ja keelelist lõimumist toetavad 

võimalused.  
 

23. 1.2.7.2 suunis: Erasektor peaks saama rohkem stiimuleid, et hoida tootmist ELis ja pakkuma 

töökohti sisserändajatele.  
 

24. 1.2.9.2. suunis: EL peaks korraldama päritoluriigis konkreetselt majanduspagulaste kontrolli 

(oskuste, tausta jne põhjal), et määratleda nende sobilikkust ELis töötamiseks. Taolised 

kontrollitingimused peavad olema avalikud ja kõigile kättesaadavad. Seda saab teha (veebis 

tegutseva) Euroopa immigratsiooniameti loomisega.  
 

25. 1.2.10.1 suunis: EL peab tagama, et kord on kõigil piiridel sama ning austaks inimõigusi ning 

tagaks kõikide sisserändajate (nt rasedate ja laste) julgeoleku ja tervise. Seda võiks teha 

koostöös Frontexiga. Kui mõni riik seda korda eirab, peaks EL seda riiki karistama või osaliselt 
üle võtma, et põgenikud saaksid turvaliselt sellest läbi reisida (nn valge transiidi ala läbi 

reisimiseks, mitte peatumiseks).  
 

26. 1.2.12.1 suunis: EL peaks muutma valitsusvälised organisatsioonid ülearuseks, takistades 

nende iseseisvat tegutsemist. Kohustus elusid päästa ja humanitaarsel viisil tegutseda lasub 

ELil endal. Valitsusvälised organisatsioonid peavad tegutsema ELi tellimusel, mitte 

iseseisvalt.  
 

 

Teine töösuund: EL rahvusvahelise koostööpartnerina  

 

2.1 Kaubandus ja suhted eetilisest seisukohast 

  

27. Kahest suunisest koosnev kogum 

 

2.1.1.1 suunis: Koostöö asjaomaste riikide erasektori ja tarnijatega, et lahendada 
probleemi allikas.  

2.1.1.2 suunis: Tagada lapstööjõudu kasutavates riikides lastele sotsiaalsed tingimused, sh 

haridus, nt tasuta hariduse pakkumise kaudu.  

 
28. Kahest suunisest koosnev kogum 

 
2.1.2.2 suunis: Jälgida riikidevahelist kaubavahetust ja tagada eetiliste väärtuste järgimine.  
2.2.5.3 suunis: Tugevdada koostööd eksportivate riikidega, et tagada nende vastavus 
keskkonna- ja eetikanormidele ning nende toodete vastavus Euroopa ohutusnormidele 

(CE-märgis; luua uus paindlikum ja paremini järgitav standard).  
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29. 2.1.3.2 suunis: Viia Hiinaga sõlmitud kaubanduslepingud ühtsele alusele rahvusvaheliste 

lepingute ja konventsioonidega.  
 

30. Kolmest suunisest koosnev kogum 

 
2.1.4.1 suunis: Näiteks kasutada toodete nappuse ajal kvoote.  

2.1.4.2 suunis: Näiteks tagada hädavajalikud elektroonika- ja tervishoiutooted või 

vaktsiinid.  

2.1.4.3 suunis: Tagada hädavajalike toodete nappuse ajal nende tootmine ELis. 

 
31. Kolmest suunisest koosnev kogum 

 
2.1.5.1 suunis: Sisse seada korruptsioonivastane kontroll, maksud ja karistused.  
2.1.5.2 suunis: Kauplemisel korrumpeerunud riikidega on oluline, et kõik pooled tunneksid 

põhjalikult lepingu raamistikku.  

2.1.5.3 suunis: Kauplemisel korrumpeerunud riikidega tuleb järgida kaubanduslepinguid 

nii, et raha jagatakse lepingu alusel.  

 
32. Kahest suunisest koosnev kogum 

 
2.1.6.2 suunis: Tagada, et arengumaad järgiksid keskkonnaleppeid ja et EL toetaks nii 
leppeid kui ka arengumaid.  

2.2.3.4 suunis: Hõlbustada rohetehnoloogiate ülekandmist ja vahetamist arengumaadesse 

(kaubandus- või diplomaatiliste lepingute raames).  

 
33. 2.1.6.3 suunis: Teadlikud tarbijad ELis.  

 
2.2 Rahvusvahelised kliimameetmed 
 

34. 2.2.2.1 suunis: Rangemad meetmed ja kontroll taolise ekspordi piiramiseks, suurenenud 

koostöö riiklike järelevalveasutuste vahel, et võidelda keskkonna väärkasutusega.  
 

35. Kolmest suunisest koosnev kogum 

 
1.1.7.3 suunis: Liikmesriigid peaksid oma jäätmeid rohkem taaskasutama ja kasutama neid 
energia tootmiseks. Seda võiks stimuleerida ja toetada EL.  

2.2.2.2 suunis: Soodustada jäätmete paremat taaskasutust, sealhulgas energia (biogaasi) 

tootmist.  

2.2.2.3 suunis: Rohkem taaskasutust.  

 
36. 2.2.2.4 suunis: Vähendada pakendeid ja aidata väikeettevõtetel luua keskkonnasäästlikke 

pakendeid (seadmeid).  
 

37. 2.2.3.1 suunis: Luua Euroopa ettevõtete jaoks ühtne ruum, mis võimaldab neil 

keskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid edendada ning teadmisi vahetada.  
 

38. 2.2.3.2 suunis: Luua Euroopa akadeemiline konsortsium, mis on konkreetselt 

roheuuendustega seotud. 



 

  

Neljanda paneelarutelu kolmas aruteluvoor - 28 

 

Euroopa kodanike neljas paneelarutelu teemal „EL maailmas / ränne“ 

 

39. 2.2.3.3 suunis: Asutada Euroopa Innovatsiooninõukogu.  
 

40. Neljast suunisest koosnev kogum 

 
2.1.6.1 suunis: Kõrgemad maksud riikidele, kes eiravad keskkonnanorme.  

2.2.4.1 suunis: Maksustada vastavalt tootmistingimustele (keskkond ja tööõigus).  
2.2.4.2 suunis: Luua rangemad reeglid, et karistada neid tavasid järgivaid ettevõtteid.  
2.2.6.2 suunis: Tugevdada maksumehhanisme ja lisatasusid, et saavutada väiksema 

saastega tarbimine.  

 
41. 2.2.5.1 suunis: Suurendada ELis kaevandatavate mineraalide ja toorainete osakaalu.  

 
42. 2.2.5.2 suunis: Soodustada keskkonnasäästlike kaevandamismeetodite väljatöötamist.  

 

43. 2.2.6.1 suunis: Kuulutada välja moratoorium digiteenuste energiatarbimisele ning hakata 

reguleerima kõrgemat ja vähemtähtsat kasutust, nt krüptovaluutad ja mitteasendatavad 

märgid (NFT-d). 
 

44. Kolmest suunisest koosnev kogum 

  
1.1.7.1 suunis: Euroopas tuleb laiendada energiatootmist, samuti peame oma sisemisi 

ressursse paremini ära kasutama.  

2.2.7.1 suunis: Jätkata ELis taastuvenergia (päikese-, tuule-, hüdroenergia, jäätmetest 
toodetud biogaas) arendamist.  

2.2.7.3 suunis: Luua Euroopa liider rohelise elektritootmise valdkonnas (nn roheenergia 

Airbus).  

 
45. 2.2.7.2 suunis: Käivitada üleeuroopaline arutelu tuumaenergia üle.  

 
46. 2.2.7.4 suunis: Võimaldada Euroopa Liidu piires paremat energiaedastust (gaasitorustik ja 

muud).  
 

 

2.3. Euroopa väärtuste edendamine  
 

47. 2.3.1.1 suunis: Läbi vaadata väärtused ja normid, et tagada idee toetamine kõikides 

liikmesriikides.  
48. 2.3.2.1 suunis: Rakendada Euroopa tuleviku konverentsi laadseid protsesse ELi tasandil 

sagedamini.  
 

49. Neljast suunisest koosnev kogum 

 
2.2.1.1 suunis: Luua ja tugevdada vahendajaid ELi ja kohalike asutuste vahel.  

2.2.1.2 suunis: Teavitada Euroopa kodanikke kindla kanali kaudu (näiteks aruannete, 

erineva meedia vms kaudu) ELi kliimapoliitikast ning konkreetsetest projektidest ja 

algatustest.  

2.2.1.3 suunis: Avaldada rohkem statistikat ELi eri sektorite heitkoguste kohta ja muuta see 
nähtavamaks (näiteks eelnimetatud kanali kaudu).  
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2.3.2.2 suunis: Soovitame ELil jagada Euroopa kodanikele teavet spetsiaalse kanali või 

teabeosakonna kaudu. Teave peaks hõlmama konkreetseid projekte ja läbiviidud algatusi.  

 
50. 2.3.4.1 suunis: EL peaks tagama ühtse julgeoleku ELi piiridel kooskõlas oma põhimõtete ja 

väärtustega. See tähendab, et inimõigusi austatakse sõltumata välispiiridel toimuvast.  
 

51. 2.3.4.2 suunis: EL peaks edendama koostööd erinevate ELi liikmesriikide sõjaväe ja Euroopa 

Liidu isikkoosseisu vahel.  
 

52. 2.3.4.3 suunis: EL peaks kaitsma piiride turvalisust ja seaduslikku rännet.  
 

 
Kolmas töösuund: Tugev EL rahumeelses maailmas  

 

3.1. Julgeolek ja riigikaitse  

 
53. Kolmest suunisest koosnev kogum 

 
3.1.1.1 suunis: Soovitame moodustada Euroopa armee täienduseks olemasolevatele NATO 

strateegiate ja struktuuridele.  

3.1.2.1 suunis: Soovitame senist (Euroopa) julgeolekuarhitektuuri muuta ja suunata 

olemasolev raha tõhusamatesse sõjalistesse üksustesse.  
3.1.3.1 suunis: Soovitame arendada ja ehitada tulevasi Euroopa relvajõude koostöös 

NATOga.  

 
54. 3.1.4.1 suunis: Soovitame Euroopa relvajõude kasutada ainult kaitseeesmärkidel ja välistada 

agressiivne sõjaline käitumine.  
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3.2. Otsustusprotsess ja ELi välispoliitika  

 
55. Kahest suunisest koosnev kogum 

 
3.2.1.1 suunis: Soovitame Euroopa Liidul lõpetada ühehäälsuse kasutamise nii paljude otsuste puhul 
ning kasutada seda vaid mõnede väheste oluliste ja mittekiireloomuliste küsimuste puhul.  

3.3.1.1 suunis: Muuta ELi otsustusprotsessi nii, et kõik otsused võetaks vastu kvalifitseeritud 

häälteenamusega. Pärast seda muudatust saab EL tutvuda uute riikide integreerumistaotlustega ja 

esitada need kvalifitseeritud häälteenamusega hääletusele.  

 
56. 3.2.1.2 suunis: Selleks et rakendada 1. suunist, peaks EL tugevdama oma demokraatlikke 

struktuure, näiteks Euroopa Parlamendi rolli nendes protsessides.  
 

57. Viiest suunisest koosnev kogum 
 
2.3.3.1 suunis: Soovitame kodanikena ELil luua trahvide ja liikmeõiguste piirangute reeglistik, et 
tegeleda väärtuste või muude kokkulepete rikkumistega.  

2.3.3.2 suunis: Soovitame kodanikena ELil rakendada sanktsioone inimõigusi rikkuvate liikmesriikide 

vastu. Liikmesriigid peaksid olema sanktsioonide osas üksmeelel.  

3.2.2.1 suunis: Soovitame Euroopa Liidul tugevdada oma suutlikkust sanktsioneerida liikmesriike või 

kolmandaid riike ning tagada nende sanktsioonide jõustamine.  

5.1.3.2 suunis: Kehtestada (rahalised) sanktsioonid nendele ELi liikmesriikidele, kes ei järgi kehtivaid 
rändepoliitika eeskirju ja solidaarsusmehhanisme.  

5.2.1.1 suunis: Soovitame konkreetseid ja karme karistusi/sanktsioone ELi liikmesriikidele, kui need 

rikuvad inimõigusi või õigusriigi põhimõtteid varjupaigamenetluse mistahes järgus. Näiteks ei maksta 

liikmesriikidele ELi vahendeid.  

 
3.3. Naaberriigid ja laienemine  

 
58. 3.3.1.2 suunis: Teeme ettepaneku, et liikmesriigid määraksid koos ja selgelt kindlaks ühise 

nägemuse Euroopa tulevikust seoses selle laienemisega teistesse naaberriikidesse.  
 

59. 3.3.2.1 suunis: Viia liikmesriikides sisse Euroopa kodanikuõpetus, et suurendada kodanike 

teadmisi EList ja selle toimimisest ning et nad võtaksid omaks euroopalikud väärtused. 

Euroopa kodanikuõpetuse ettepaneku peaksid tegema ELi institutsioonid ja seejärel tuleks 

see liikmesriikides vastu võtta. 
 

60. 3.3.2.2 suunis: Arendada ELi kohalolekut sotsiaalvõrgustikes, eelkõige selleks, et jõuda 
noorema auditooriumini ja vältida väärinfot meedias.  
 

61. 3.3.3.1 suunis: EL peaks diplomaatilistes suhetes naaberriikidega paremini ära kasutama 

oma kaubanduslikku kaalu, et vältida nende kahepoolset survet mõnedele liikmesriikidele. 
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Neljas töösuund: Ränne inimlikust seisukohast  
 
4.1. Integratsioon  

 
62. 4.1.1.1 suunis: EL peaks toetama päritoluriike nende majandusliku ja poliitilise arengu 

edendamiseks rahaliselt, kuid analüüsides alati iga juhtumit eraldi ja võttes arvesse iga riigi 

eripära. Eksperdid peaksid välja selgitama riigid, kus neid meetmeid saaks ellu viia, ja 

suunama kohapeal väljatöötatavaid meetmeid. Samuti tuleks abi suunamisel teha koostööd 
kohapeal tegutsevate valitsusväliste organisatsioonidega, kuna nad tunnevad hästi olukorda 

ja kodanikke. 
 

63. 4.1.1.2 suunis: Seostada rände toetamine päritoluriikides ja ELi laienemispoliitika nende 

naaberriikide suhtes.  
 

64. 4.1.1.3 suunis: Käsitleda esmatähtsa probleemina ELi liikmesriikide vahelist rännet.  
 

65. 4.1.2.1 suunis: EL peaks kasutama mudelit, mis hõlbustab sisserändajate haridust ja 

väljaõpet, et soodustada nende tagasipöördumist päritoluriiki, tagades alati nende 

julgeoleku selles riigis. Oluline on neile haridust pakkuda, et suurendada nende riikide 

ressursse ja kaitsta põgenikke, toetades neid uute oskuste õppimisel.  
 

66. 4.1.2.2 suunis: Euroopa Liit peaks välja töötama ühtsed tasemeeksamid nii ELi kui ka 
väljaspool ELi asuvate riikide tarbeks, soodustades nii sisserändajate kui ka riikide olukorda.  
 

67. 4.1.2.3 suunis: Euroopa Liidu stabiilsuse tagamiseks tuleks välja töötada ühtne tööraamistik.  
 

68. 4.1.2.4 suunis: Soovitame Euroopa Liidul investeerida EURESe sarnasesse, kuid 

kolmandatele riikidele keskenduvasse mudelisse.  
 

69. 4.1.3.1 suunis: Töötada välja konkreetne tegevusjuhis kliimamuutustega võitlemiseks 

kliimarände vaatenurgast. 
 

70. 4.1.3.2 suunis: Euroopa Liidul tuleks arutada, mis on ja ei ole rändekriis, ja määrata sellest 
lähtuvalt kindlaks jooned, mille järgi seda ära tunda ja vastavalt tegutseda.  

 
4.2. Inimlikud kaalutlused  

 
71. 4.2.1.1 suunis: Rakendada Euroopa Liidus ühtset rändepoliitikat.  

 
72. Kuuest suunisest koosnev kogum 

 
4.1.4.1 suunis: Soovitame töötada selle nimel, et soodustada destigmatiseerimist.  
4.2.1.2 suunis: Viia liikmesriikides läbi rändealase harituse ja sotsiaalse teadlikkuse 

suurendamisele suunatud tegevusi.  

4.3.3.2 suunis: Tutvustada hästi lõimunud sisserännanute edulugusid, ideaaljuhul mitte 

kampaaniate, vaid ürituste käigus, kus sisserännanud oma lugusid jagavad.  

4.3.3.3 suunis: Tuleks mõelda, kuidas jõuda just nimelt sisserändajatesse negatiivselt 

suhtuvate inimesteni.  
5.1.6.3 suunis: EL peaks suurendama jõupingutusi ELi kodanike teavitamiseks ja harimiseks 

rände kohta ning eristama teavitamiskampaaniates selgelt eri rändeliike (seaduslik ja 
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ebaseaduslik, tavapärane ja erakorraline ränne, põgenikud, varjupaigataotlejad, 

sisserändajad).  

5.2.7.2 suunis: Valitud ELi asutus peaks andma liikmesriikidele täpset teavet, mis 

tutvustaks kodanikele varjupaiga taotlejate päritoluriigi kultuuri ja eetikat. Selleks tuleks 

kasutada meediat.  

 
73. Viiest suunisest koosnev kogum 

 
1.2.5.1 suunis: Päritolu- ja läbiränderiikides, kus tegutsevad inimkaubitsejad, peaks olema 
tõhusam ja laialdasem suhtlus sisserändajatega.  

1.2.8.1 suunis: Päritoluriikides tuleks potentsiaalseid sisserändajaid tõhusamalt harida ja 

teavitada. Kasutada tuleks mitmeid eri suhtluskanaleid alates teabelehtedest kuni 

televisiooni ja sotsiaalmeediani.  

1.2.9.1 suunis: Soovitame, et EL peaks teavitama päritoluriigis kodanikke, kes otsivad 

paremat elu (st mitte sõjapõgenikke), uue riigi tegelikkusest (ootuste juhtimine). EL peaks 

investeerima ka päritoluriigi taristusse ja lahkuda soovivate inimeste elukvaliteedi 

parandamisse.  
4.2.2.1 suunis: Luua ELis ühtne ja koordineeritud teabepoliitika, mis on suunatud nende 

inimeste päritoluriikidele, kes võivad sattuda ebaseaduslike üle piiri toimetajate ohvriks.  

5.1.6.4 suunis: EL peaks tugevdama oma jõupingutusi põgenikevoogude suunamiseks ja 

juhtimiseks. Näiteks peaks EL püüdma andma põgenikele põgenemise ajal nõu, kui 

reaalsed on nende vastuvõtuvõimalused, millised on asjaomased seadused, eeskirjad ja 

menetlused ELi sisenemiseks ja alternatiivid.  

 
74. 4.2.2.3 suunis: Luua seaduslikud humanitaarabi võimaldavad teed ja transpordivahendid 

kriisikolletest pärit põgenikele. Samas on vaja luua kriteeriumid, mille alusel nende Euroopa 

Liitu saabumise põhjendatus. Prioriteetsete meetmete loetelu. 
 

75. 4.2.2.5 suunis: Soovitame panna suuremat rõhku aktiivsele inimkaubanduse vastu 

võitlemisele. Tugevdada selles valdkonnas rahvusvahelist julgeolekut ja luuret. Suurem 

rahastus asutustele, nagu nt Europol ja muud asutused. Vaja on spetsiaalseid piiriülese 

inimkaubanduse vastu võitlevaid asutusi.  
 

76. 4.2.3.1 suunis: Võtta meetmeid ülemaailmsel, mitte ainult ELi tasandil. Koostöö riikidega üle 

maailma. Hästi toimivate keskuste võrgustik, kus inimestel on head tingimused, kuhu 

jäädakse lühikeseks ajaks ja kus saadakse konkreetset abi, et kiiresti lõimuda ja uut elu 

alustada.  
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4.3 Rände põhjuste kõrvaldamine  
 

77. Kahest suunisest koosnev kogum 

 

4.3.1.1 suunis: Kõikides riikides tuleb tagada sisserändajate tugev individuaalne toetus 
lõimumisel.  
4.3.1.2 suunis: Sisserändajatele tuleb kiiresti keelekursusi pakkuda.  

 
78. 4.3.1.3 suunis: Getosid ei tohiks enam olla; rändajad peaksid elama eri kohtades. Eelkõige 

tuleks hajutatust tagada koolides. Tuleb hinnata ebaõnnestunud katset lõimida romasid ja 

sellest õppust võtta.  
 

79. 4.3.1.4 suunis: Põgenikke tuleks toetada nii, et nad saaksid elada kohas, kus neil on sobiv 

töövõimalus. Selleks tuleks luua platvorm, millel saaks salvestada põgenikest oskustööliste 

profiile ja viia need vastavusse piirkondliku oskustööliste nõudlusega.  
 

80. 4.3.2.2 suunis: ELis peaksid kehtima järgmised ühtsed seadusliku rände nõuded: sihtkeele 

või inglise keele oskus tasemel B1 või B2 saabumisel või selle järel kohustuslikud 

keelekursused + kutseoskused, mis on ELis vajadusel tõendatavad (oskusi tuleb kontrollida) + 

isiklik avaldus rände eesmärgi ja kavandatava kestuse kohta. 
 

81. 4.3.3.1 suunis: Tuleks luua võimalused isiklikuks suhtlemiseks.  
 

82. Neljast suunisest koosnev kogum 

 
4.3.4.1 suunis: Sisserändajate elu- ja majutustingimusi tuleb drastiliselt parandada.  
4.3.4.2 suunis: Sisserändajatel peaks olema võimalus esitada pretensioone halbade elu- ja 

majutustingimuste kohta.  
5.2.7.1 suunis: Varjupaigataotlejatel peaks kohe pärast saabumist olema kogu ELi hõlmav 

programm olemasolevate töö- ja eluasemevõimaluste kohta.  

5.2.9.1 suunis: Usume, et varjupaigataotlejate toetamiseks tuleks rakendada eri 

programme, sh rahalist toetust sulandumisel või lõimumisel. Tähelepanu keskmes peab 

olema eluase ja haridus.  

 
 

Viies töösuund: Vastutus ja solidaarsus kogu ELis  
 
5.1. Pagulaste ümberjaotamine  
 

83. Neljast suunisest koosnev kogum 
 

1.2.4.1 suunis: Tuleks kiirendada migratsioonitaotluste menetlemist.  
4.2.2.4 suunis: Soovitame kiirendada varjupaigamenetlust. Ohutu päritoluriiki naasmise 

tagamine, kui on reaalne vajadus isik tagasi saata. Turvalisuse tagamine kohas, kuhu 

saadetud isik peab tagasi pöörduma. Veenduda, et inimene soovib tagasisaatmist, kas see 

on tema jaoks ohutu, millistesse tingimustesse ta naaseb? Tuleb tagada mingi 

lõimimisvõimalus, et mitte saata inimesi vastu tahtmist nende päritoluriiki.  

4.3.2.1 suunis: Tuleks kiirendada varjupaigataotluste menetlemist. Siiski peab olema 

tagatud nende läbivaatamise kvaliteet. Seetõttu tuleks ametiasutuste personali 
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suurendada. EL peaks õppima tõhusast USA kontrollimenetlusest.  

5.1.1.1 suunis: Riigid, kuhu põgenikud saabuvad (saabumisriigid), peaksid saama rohkem 

toetust, et varjupaigataotlusi kiiresti ja tõhusalt menetleda. Samuti tuleks saabumisriike 

toetada, et nad suudaksid tagada varjupaigataotlejate majutamiseks sobiva taristu. Selle 

ülesande ja läbiviimise peaks üle võtma mõni ELi asutus, nt (asutatav) ELi 

rändeministeerium.  

 
84. Kaheksast suunisest koosnev kogum 

 
1.2.6.1 suunis: Dublini süsteemi tuleks reformida ja jaotada sisserändajad Euroopa 
liikmesriikide vahel võrdsemalt, lähtudes vastuvõtvate riikide võimekusest ja 

majanduslikust olukorrast.  

4.2.2.2 suunis: Läbi vaadata Dublini konventsioon. Meetmed pigem Euroopa Liidu kui 

liikmesriikide tasandil.  

5.1.1.2 suunis: Varjupaigataotlused tuleks esitada otse ELi, mitte liikmesriikide tasandil. 

5.1.2.1 suunis: Tuleks leida valem, kuidas (nii varjupaiga saanud kui ka mitte saanud) 

põgenikke jaotada ELi liikmesriikide vahel, arvestades nende individuaalseid tingimusi ja 
(rahalist) võimekust.  

5.1.3.1 suunis: Tuleks kehtestada ja rakendada liikmesriikide (rahalise) võimekuse põhjal 

põgenikekvoodid iga ELi liikmesriigi kohta.  

5.2.2.1 suunis: Soovitame luua ELis varjupaigamenetluse jaoks ühtsed reeglid ja 

kriteeriumid.  

5.2.5.2 suunis: Usume, et Dublini konventsioon ei ole integratsiooni seisukohalt enam 

praktiline ega kasulik. Mis tahes uus pakt või leping peab hõlmama kavandatud vastuvõtu- 

ja integratsioonipoliitikat. See ei vasta enam otstarbele ja on vananenud ning jätab 

varjupaigataotlejad enda eest ise hoolt kandma. Dublini konventsiooni ei peaks muutma, 

see tuleks täielikult välja vahetada.  
5.2.8.1 suunis: Soovitame luua toimiv õigusraamistik, mis võimaldaks varjupaigataotlejate 

ja -taotluste õiglast ja võrdset jaotamist. ELis peaks olema tugevam süsteem, mis pakuks 

liikmesriikidele juhiseid.  

 
85. 5.1.6.1 suunis: ELi asutused peaksid varjupaigataotlejate ja põgenike õiglast jaotust (= 

ebaseaduslik ränne) ELi liikmesriikides paremini korraldama.  
 

86. 5.1.6.2 suunis: EL peaks tegutsema kriisijuhtimises ennetavalt ja tulevikku suunatult ning 

reageerima mitte ainult ELi liikmesriikide piiridele saabuvatele põgenikevoogudele.  
 

87. 5.1.7.1 suunis: Võimaldada rohkem raha ja toetust nendele riikidele, keda ebaseaduslik 

ränne konkreetselt mõjutab. Liikmesriikide osamaksete suurust tuleks mõõta objektiivsete 

näitajate alusel (nt SKT, elanike arv jne) ning EL peaks uurima võimalusi kaasata raha 

finantsturgudelt (kapitaliturud), et rahastada koormuse jagamist (ja seega edendada ka nt 
lõimimisprojekte, põgenike eest hoolitsemist jne).  
 

88. 5.1.7.2 suunis: ELi kodanike arvamust tuleks suuremal määral arvesse võtta ja teha rohkem 

jõupingutusi, et saavutada ELi kodanike seas üksmeel ja heakskiit sellisel olulisel teemal, 

nagu ränne. 
 

89. 5.1.8.1 suunis: Muuta liikmesriikide seadusliku sisserände rändepoliitika liberaalsemaks ja 

aktsepteerivamaks.  
 
5.2. Ühine varjupaigakäsitlus  
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90. 5.2.3.1 suunis: Põgenikele, kellel on suure tõenäosusega õigus varjupaigale ELis, tuleks 

võimaldada lihtsustatud varjupaigamenetlust, nt otse nende kodumaal.  
 

91. Kolmest suunisest koosnev kogum 

 
5.2.2.2 suunis: Asutada kõrgetasemeline ELi asutus, mis tegeleks varjupaigaküsimustega 
ning tagaks nende järjepideva ja seadusliku lahendamise. See asutus peaks määratlema, 

milliseid päritoluriike võib pidada turvalisteks ja milliseid mitte.  

5.2.3.2 suunis: Rajada kõrgetasemeline asutus ELi tasandil või tugevdada Euroopa 

Varjupaigaküsimuste Tugiametit. Selline kõrgetasemeline asutus peaks suutma 

varjupaigataotlusi läbi vaadata ühtselt kogu ELis.  

5.2.11.1 suunis: Luua tsentraliseeritud asutus, mis tegeleks varjupaiga taotlemise kõigi 
aspektidega. Asutada tuleks piisavate vahenditega katusorganisatsioon. Sellesse peaks 

olema koondatud seire, korraldus ja juhtimine.  
 

92. 5.2.5.1 suunis: Leiame, et varjupaigataotlejaid tuleks lõimida ühtlasemal ja organiseeritumal 

viisil.  
 

93. 5.2.6.1 suunis: Soovitame luua uue pakti/õigusraamistiku, mis kajastab praeguseid olusid. 

Integratsiooniküsimusi tuleks käsitleda kõigepealt ja need võimalikult ruttu lahendada.  

 

94. 5.2.10.1 suunis: Iga ELi liikmesriik peaks rakendama võrdväärset hindamis-

/kvalifitseerimisprotsessi, kasutades kõiki jagatud ressursse.  

 

95. Kolmest suunisest koosnev kogum 

 

5.2.12.1 suunis: Luua spetsiaalne keskus või keskused, et täita kaitsetute saatjata alaealiste 
ja/või orbude vajadusi kohe pärast ELi saabumist.  

5.2.12.2 suunis: Pakkuda alaealistele esimesel võimalusel spetsiaalseid haridus- ja 

terviseprogramme.  

5.2.12.3 suunis: Luua abiks saatjata alaealiste hooldamisel asenduskoduteenus. See peaks 

toimuma kiiresti. Hoolduspered peaksid saama toetust. 
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