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PANEELARUTELUL VASTU VÕETUD SOOVITUSED (ÜLDISTUNGILE 
ESITAMISEKS) 
 

Esimene töösuund: Töötamine Euroopas  
 

Alamsuund 1.1. Tööturg 
 

1. Soovitame kehtestada miinimumpalga, et tagada kõigis liikmesriikides 
ühesugune elukvaliteet. Tunnustame jõupingutusi, mida ELi direktiivi 
COM(2020) 682 raames on seni tehtud elamisviisi ühtlustamiseks. 
Miinimumpalgaga tuleb tagada minimaalne netosissetulek, et saavutada 
oluline eesmärk: kindlustada see, et igal abivajajal oleks rohkem rahalisi 
võimalusi. Miinimumpalga puhul tuleks arvesse võtta järgmist.  

● EL peaks tagama direktiivi tõhusa rakendamise, sest mitte kõik 
liikmesriigid ei kohalda praegu töötajate kaitset piisaval määral.  

● Erilist tähelepanu tuleks pöörata elatustaseme paranemise jälgimisele. 
● Miinimumpalga puhul tuleb arvesse võtta ostujõu erinevust riikide 

lõikes. Elukalliduse muutumisega (nt inflatsiooniga) kohandamiseks 
tuleks miinimumpalga suurus korrapäraselt üle vaadata. 

 
Soovitame seda, kuna miinimumpalk suurendab sotsiaalset õiglust tööturul ja 
aitab konkreetselt parandada töötajate elutingimusi kõigis liikmesriikides. See 
on väga oluline, kuna töökeskkond muutub kiiresti, näiteks digitaliseerimise 
tõttu. 
 
 

2. Üks ELi õigusakt (ELi tööaja direktiiv 2003/88/EÜ) on juba olemas. Tervisliku 
tasakaalu tagamiseks töö- ja eraelu vahel sellest siiski ei piisa. Esimese 
sammuna soovitame olemasolev raamistik läbi vaadata, et veenduda, kas see 
on praeguses olukorras piisav. Teiseks peaks EL kehtestama rangema 
järelevalvemehhanismi, et tagada direktiivi rakendamine kõigis 
liikmesriikides. Erilist tähelepanu tuleb pöörata eri sektoritele, kus stressi- ja 
koormustase on erinev nii psühholoogilises kui ka füüsilises mõttes. Mõne 
sektori jaoks on samas oluline töötajate suurem paindlikkus, mis võimaldab 
neil kohaneda ettevõtte konkreetsete vajadustega. 
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Soovitame seda, kuna paremini tasakaalustatud töö- ja eraelul on oluline roll, 
sest see suurendab sotsiaalset ühtekuuluvust ning aitab luua töötajatele 
võrdseid võimalusi. Samuti suurendab see töötajate isiklikku heaolu. 
 
 
Alamsuund 1.2. Noored ja tööhõive 
 

3. Soovitame ühtlustada kõikide erinevate haridusprogrammide taset ELis, 
tunnustades riiklikku sisu. Seetõttu soovitame kutsekvalifikatsioonid 
kinnitada ja neid kõigis ELi liikmesriikides vastastikku tunnustada. 
 
Soovitame seda, kuna see aitab hõlbustada Euroopa tööjõu liikuvust ja 
vähendada halduskoormust. 
 
 

4. Soovitame anda keskkooliõpilastele (alates 12-aastast) ülevaate tulevasest 
tööturust, pakkudes neile väärtuslikke praktikavõimalusi eri tulundus- ja 
mittetulundusühendustes. Soovitame anda ettevõtetele toetusi, et julgustada 
neid praktikante vastu võtma. Äärepoolsetes piirkondades, kus 
praktikavõimalusi on vähem, peavad kohalikud koolid, valitsusasutused, 
organisatsioonid ja ettevõtjad tegema tihedat koostööd tagamaks, et need 
praktikakogemused oleksid tulemuslikud.  
 
Soovitame seda, kuna tahame, et noored saaksid rohkem teavet tööturu 
erinevate võimaluste kohta, mis aitab neil teha paremaid otsuseid oma õpisuuna 
ja erialase tuleviku kohta ning mõista, kui oluline on valida õiged õpingud. Nii 
õpivad nad ka seda, mida tähendab vastutus ja seda, et tööturgu tuleb austada. 
See aitab noortel tööturule integreeruda. Sellest võidavad mõlemad osapooled. 
 
 

5. Soovitame integreerida pehmete oskuste praktiseerimise kõikidesse 
kursustesse koolide õppekavades. Pehmed oskused hõlmavad järgmist: 
üksteise ärakuulamine, dialoogi soodustamine, säilenõtkus, arusaamisvõime, 
teiste austamine ja tunnustamine, kriitiline mõtlemine, iseseisev õpe, terve 
uudishimu, tulemustele orienteerus. Õpetajaid tuleks nende oskuste 
edasiandmiseks koolitada tihedas koostöös sotsiaaltöötajate ja/või 
psühholoogidega. Muud soovitused rakendamise kohta: tuleks korraldada 
õpilaste vahetus koolide vahel ning nende osalemist kooliülestel spordi- ja 
kultuuriüritustel jne. 



 

Esimese paneelarutelu kolmas aruteluvoor - 4 

Euroopa kodanike esimene paneelarutelu – „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad / haridus, kultuur, noored ja sport / digiüleminek“ 

 
Soovitame seda, kuna pehmed oskused on põhioskused, mis kipuvad digiajastul 
unustusse jääma, kuid on meie noorte edaspidises elus hädavajalikud. Seetõttu 
rõhutame vajadust lülitada need õppekavasse, et suurendada noorte 
säilenõtkust ja aidata neil hoida ära ning lahendada vaimseid probleeme, millega 
nad võivad oma tulevases elus kokku puutuda. Sotsiaalsed oskused tugevdavad 
inimestevahelisi suhteid ja aitavad leida oma kohta ühiskonnas.  
 
 

6. Soovitame koostada tõsise kriisi (nt tervisekriis, sõda jne) puhuks hoolikalt 
väljatöötatud kavad koos üksikasjalike stsenaariumidega, mida saab 
paindlikult rakendada, et kriisi mõju meie noortele, nende õpingutele, 
kutseõppele, vaimsele heaolule jne oleks võimalikult väike. Mõju all peame 
silmas järgmist: suuremad õppe- või koolituskulud, õpingute sunnitud 
pikenemine, tühistatud praktikad, vaimse tervise probleemide süvenemine. 
Kasutusele tuleb võtta stsenaariumid, mis aitavad vähendada kriisi mõju 
noortele ja nende tööturuga liitumisele. 
 
Soovitame seda, kuna noored on kriisiolukorras väga kaitsetud.  
 

Alamsuund 1.3. Digitaliseerimine töökohal 
 

7. Soovitame ELil võtta vastu uusi või tõhustada kehtivaid õigusakte, millega 
reguleeritakse nn arukat töötamist [= töötamine veebis ja kaugvormis, nt 
kodukontoris või mõnes muus internetiühendusega paigas]. Lisaks soovitame 
ELil võtta vastu õigusakte, mis motiveeriksid ettevõtteid olema sotsiaalselt 
vastutustundlikud ja tagama, et kvaliteetsed arukad töökohad jääksid ELi. 
Stiimulid võivad olla rahalised ja/või mainepõhised ning nende puhul tuleks 
arvesse võtta olemasolevaid rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnaalaseid, 
sotsiaalseid ja äriühingu üldjuhtimisega seotud kriteeriume. Selleks peaks EL 
looma kõigi huvitatud sidusrühmade ekspertidest koosneva töörühma, et 
selliseid õigusakte analüüsida ja tõhusamaks muuta. 
 
Soovitame seda, et edendada kvaliteetseid arukaid töökohti ja vältida nende 
ümberpaigutamist kolmandatesse riikidesse, kus kulud on väiksemad. COVID-19 
pandeemia ja ülemaailmsed majandussuundumused suurendavad vajadust 
kaitsta ELis töökohti ning reguleerida arukat töötamist. 
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8. Soovitame ELil tagada kõigile oma kodanikele õigus saada digiväljaõpet. 
Eelkõige võiks noorte digioskuste edendamiseks võtta koolides kasutusele ELi 
sertifitseerimissüsteemi, mis valmistaks neid ette tuleviku tööturu jaoks. 
Lisaks soovitame rakendada töötajate ümberõppeks ja oskuste täiendamiseks 
mõeldud ELi tasandi erikoolitust, mis aitab jääda tööturul 
konkurentsivõimeliseks. Lõpuks soovitame, et EL tutvustaks laiemalt 
olemasolevaid digiplatvorme, mis võimaldavad inimestel saada kontakti 
tööandjatega ja aitavad neil ELis tööd leida (nt EURES). 
 
Soovitame seda, kuna sertifitseeritud digioskused on inimeste tööturule 
sisenemiseks ja töötajate ümberõppeks ning konkurentsivõime säilitamiseks 
hädavajalikud.  
 

Teine töösuund: Majandus tuleviku heaks 

 

Alamsuund 2.1. Innovatsioon ja Euroopa konkurentsivõime 
 

9. Soovitame ELil luua eri üksustele (ülikoolid, ettevõtjad, teadusinstituudid jne) 
võimalusi investeerida teadusuuringutesse ja innovatsiooni, et arendada 
järgmist:  

● uued materjalid, mis on praegustega võrreldes kestlikumad ja 
bioloogiliselt mitmekesisemad, 

● olemasolevate materjalide uuenduslikud kasutusviisid (mis põhinevad 
ka ringlussevõtul ja uusimatel tehnoloogiatel, millel on kõige väiksem 
keskkonnajalajälg).  

Soovitame, et sellest saaks ELi püsiv ja pikaajaline kohustus (vähemalt aastani 
2050).  
 
Soovitame seda, kuna elame planeedil, mille ressursid on piiratud. Kui tahame, 
et meil oleks tulevik, peame kaitsma kliimat ja otsima planeedisõbralikke 
alternatiive. Samuti soovime, et ELis saaks selles valdkonnas liider, kellel oleks 
rahvusvahelisel areenil tugev konkurentsieelis. Soovituse eesmärk on saavutada 
uuenduslikke tulemusi, mida saab laialdaselt kasutusele võtta ja rakendada eri 
valdkondades ja riikides. Samuti avaldaks see positiivset mõju majandusele ja 
tööturule, luues uusi töövõimalusi kestliku innovatsiooni valdkonnas. See aitaks 
võidelda sotsiaalse ebaõiglusega, asendades praegused ekspluateerivad 
tootmisvahendid uutega, mis on eetilisemad. 
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10. Soovitame ELil võtta pikaajaline ja jätkuv kohustus suurendada oma kestlikult 
hangitud energia osakaalu, kasutades erinevaid taastuvaid energiaallikaid, 
mille keskkonnajalajälg on võimalikult väike (vastavalt olelusringi terviklikule 
hindamisele). Lisaks peaks EL investeerima elektritaristu ja elektrivõrgu 
kvaliteedi parandamisse ja säilitamisse. Samuti soovitame, et juurdepääsu 
energiale ja energia taskukohasust tunnustataks kodanike põhiõigustena.  
 
Soovitame seda järgmistel põhjustel: 

● Mitmekesisemate energiaallikate (sealhulgas päikese-, tuule-, vesiniku-, 
merevee- või muud tulevikus kasutatavad kestlikud meetodid) 
kasutuselevõtt suurendaks ELi energiasõltumatust; 

● see vähendaks ELi kodanike elektrikulusid,  
● aitaks luua töökohti ja kujundaks ümber energiaturu (eriti piirkondades, 

mis seni sõltusid fossiilkütustest); 
● see võiks soodustada uuenduslike energiahankimistehnoloogiate 

teaduslikku arengut; 
● energiaallikate kõrval on võrdselt olulised ka kvaliteetne elektritaristu ja 

elektrivõrk, mis võimaldavad energiat sujuvalt, tõhusalt ja taskukohaselt 
jaotada ning transportida.  

 
 

11. Soovitame ELil aktiivselt edendada keskkonnahoidlikumaid tootmisprotsesse, 
toetades või muul viisil premeerides ettevõtjaid, kes investeerivad oma 
tootmise keskkonnakulude vähendamisse. Lisaks tuleb teha jõupingutusi, et 
rekultiveerida vanad tööstuslikud piirkonnad ja luua olemasolevate 
piirkondade ümber kaitstud rohealad. Ettevõtjatelt tuleks nõuda, et nad 
rahastaksid seda vähemalt osaliselt oma taskust. 
 
Soovitame seda, kuna tootmisprotsessid on tarneahela oluline osa. Nende 
keskkonnasõbralikumaks muutmine võib oluliselt vähendada meie kliimamõju. 
Usume, et ettevõtjad ja tööstussektorid peaksid vastutama selle eest, kuidas nad 
oma tooteid valmistavad (sealhulgas rekultiveerimis- ja 
keskkonnakaitsemeetmete rakendamise eest). Tootmisprotsesside 
keskkonnahoidlikumaks muutmine valmistab ettevõtjaid ette tulevikuks ja 
muudab nad vastupanuvõimelisemaks (see aitab kaitsta töökohti).  
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Alamsuund 2.2. Kestlik majandus / Alamsuund 2.3. Maksustamine 
 

12. Soovitame plastpakendid kasutuselt kõrvaldada ja minna ühiselt üle 
korduskasutatavatele pakenditele. Tarbijate ja ettevõtjate jaoks tuleks luua 
stiimulid, et tarbijal oleks odavam osta pakendatud kaupade asemel 
pakendamata kaupu (prantsuse keeles „en vrac“, itaalia keeles „sfuso“). 
Ettevõtjatele, kes seda üleminekut toetavad, tuleks teha maksusoodustusi, 
ning need, kes sellest keelduvad, peaksid maksma rohkem makse. Tooted, 
mida ei saa korduskasutada, peaksid olema ringlussevõetavad ja/või 
biolagunevad. Kõige selle jälgimiseks vajame avalik-õiguslikku või 
järelevalveasutust, kes kehtestaks eeskirjad ja tutvustaks neid avalikkusele. 
Soovitame teavitada nendest meetmetest nii ettevõtjaid kui ka tarbijaid, 
sealhulgas sotsiaalmeedia kaudu, et julgustada neid oma käitumist pikas 
perspektiivis muutma. Ettevõtjaid tuleks julgustada otsima enda tekitatud 
jäätmetest vabanemiseks parimaid lahendusi ning aidata neil selliseid 
lahendusi leida (näiteks ehitusettevõtted). 
 
Soovitame seda, kuna igaüks meist peab oma tegude eest vastutama. Seega 
tuleb kõik tootmisprotsessid uuesti läbi mõelda. Kuna ringlussevõtt nõuab palju 
ressursse (vesi, energia), ei saa see olla ainus lahendus. Seepärast teeme 
ettepaneku turustada pakendamata kaupu. Ringlussevõttu tuleks kasutada 
ainult selliste materjalide puhul, mida on lihtne ringlusse võtta. Soome näitel 
oleme õppinud, et väga suurt osa pakenditest on võimalik ringlusse võtta. 
 
 

13. Soovitame kehtestada Euroopas ühesugused eelarve-eeskirjad ja ühtlustada 
kogu ELi eelarvepoliitika. Maksude ühtlustamine peaks võimaldama üksikutel 
liikmesriikidel kehtestada oma maksueeskirjad, kuid vältida samas maksudest 
kõrvalehoidumist. Nii teeme lõpu kahjulikele eelarvetavadele ja 
maksukonkurentsile. Äritehingud tuleks maksustada nende toimumise kohas. 
Ettevõtja peaks makse maksma selles konkreetses riigis, kus toimus 
müügitehing. Nende uute eeskirjade eesmärk on vältida majandustegevuse 
üleviimist ning tagada, et tehingud ja tootmine toimuks Euroopa riikide vahel. 
 
Soovitame seda, et kaitsta ja arendada töökohti ning majandustegevust 
Euroopas, koheldes kõiki liikmesriike õiglaselt. Nii saame jõuda Euroopas ühisele 
arusaamale maksusüsteemist. Eesmärk on lõpetada absurdne olukord, kus 
monopoolses seisundis suurettevõtjad ei maksa väiksemate ettevõtjatega 
võrreldes piisavalt makse. Lisaks aitab see suunata raha sinna, kus toimub 
äritegevus. 
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14. Soovitame kaotada kõigisse elektroonilistesse seadmetesse sisseehitatud 

kavandatud vananemise süsteemi. Muutused peaksid toimuma nii üksikisiku 
kui ka kaubanduslikul tasandil, millega tagatakse, et me saame 
elektroonikaseadet pika aja jooksul omada, remontida ja ajakohastada. 
Soovitame rohkem kasutada renoveeritud seadmeid. Ettevõtjatele tuleks 
õigusaktidega kehtestada kohustus tagada omaniku õigus elektroonikaseadet 
remontida, sealhulgas ajakohastada ning selle tarkvara uuendada, ning võtta 
kõik seadmed pikas perspektiivis ringlusse. Samuti on soovitatav, et kõik 
ettevõtted kasutaksid standardseid pistikuid. 
 
Soovitame seda, kuna tänapäeval ei pea tooted sageli vastu kauem kui kaks 
aastat ja me tahame, et nende eluiga oleks palju pikem – ligikaudu kümme 
aastat. Sellel ettepanekul on kliimamuutuste ja ökoloogia seisukohast positiivne 
mõju. See vähendab ka tarbijate kulusid ja tarbijamentaliteeti.  
 
 

15. Soovitame aidata kõigil ennast harides paremini tundma õppida meie 
keskkonda ja selle seotust üksikisiku tervisega. Asjakohased koolituskursused 
aitavad igaühel kindlaks määrata oma isikliku strateegia selleks, et muuta 
need teemad oma elu osaks. Keskkonnahariduse omandamine peaks algama 
koolis konkreetsete teemadega, mis hõlmavad kõiki keskkonnaküsimusi, ning 
me peaks end jätkuvalt harima kogu elu kestel (näiteks töö käigus). See aitab 
vähendada jäätmeid ja kaitsta keskkonda ning inimeste tervist. Selle hariduse 
abil toetatakse kohalikelt tootjatelt pärit tervislike ja töötlemata toodete 
kohalikku tarbimist. Need, kes ei tee midagi jäätmete vähendamiseks, peavad 
läbima asjaomaseid teemasid käsitleva tasuta koolituskursuse. 
Keskkonnasõbraliku elustiiliga kohanemiseks peavad hinnad olema tootja ja 
tarbija jaoks õiglased. Seetõttu teeme ettepaneku, et väikesed, kohalikud ja 
keskkonnasõbralikud tootjad vabastatakse maksudest. 
 
Soovitame seda, kuna usume, et paljud inimesed veel ei muretse nende 
probleemide pärast. Seepärast tuleks igaüht selt teemal harida. Lisaks ei ole 
kohalikud ja tervislikud tooted paljudele taskukohased. Peame tagama, et 
kohapeal valmistatud tooted oleksid kõigile laiemalt kättesaadavad.  
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Alamsuund 2.4. Põllumajandus / Alamsuund 2.5. Digitaalne taristu  
 

16. Soovitame Euroopa tarbe- ja toidukaupade jaoks kasutusele võtta ühise, 
kergesti mõistetava märgistussüsteemi (see sisaldaks teavet allergeenide, 
päritoluriigi jms kohta), suurendada käimasolevate heakskiitmisprotsesside 
läbipaistvust ja digitaliseerida tootekirjeldused standarditud Euroopa 
rakenduse kaudu, mis muudaks juurdepääsu kasutajasõbralikumaks ning 
annaks täiendavat teavet toodete ja tootmisahela kohta. Samuti näeme 
vajadust tõeliselt sõltumatu organi järele, mis reguleeriks toidukaupade 
standardeid kogu ELis ja millel oleks seadusandlikud volitused sanktsioonide 
kohaldamiseks. 
 
Soovitame seda, kuna kõigi ELi kodanike jaoks tuleks tagada ühesugune 
toidukaupade standard. Toidukaupade terviklikkus on hädavajalik, et tagada 
kodanike ohutus. Nende soovituste eesmärk on ühtlustatud viisil suurendada 
heakskiidumenetlusega seotud järelevalvet ja toidukaupade tootmise 
läbipaistvust. 
 
 

17. Soovitame, et telekommunikatsiooni- ja internetiteenuste taristu kuuluks 
riigile, vältimaks monopolide teket. Igaühel peaks olema juurdepääs 
internetile ning prioriteediks tuleks seada internetiühenduse toomine nn 
tundetuspiirkondadesse (piirkonnad, kus puudub juurdepääs internetile). 
Internetile ja riistvarale juurdepääsu tagamine laste ja perede jaoks on 
esmatähtis, eriti hariduse valdkonnas ning pandeemia ajal. Vajame algatust, 
mis aitaks toetada kaugtööd, näiteks kontoriruume, kus on olemas juurdepääs 
usaldusväärsele ja kiirele internetiühendusele ning digiõppele. 
 
Soovitame seda, kuna peame tagama, et digiüleminek oleks õiglane. Juurdepääs 
internetile on demokraatia alus ja iga Euroopa kodaniku õigus. 
 
 

18. Soovitame pöörata rohkem tähelepanu kohalikele putukaliikidele ja kaitsta 
neid invasiivsete võõrliikide eest. Lisaks teeme ettepaneku stimuleerida ja 
toetada kohustuslike rohealade loomist uute ehitusprojektide raames. 
Nõuame, et elurikkus lisatakse koolide õppekavadesse kohustusliku ainena, 
mida tutvustatakse näiteks praktilise tegevuse kaudu. Oluline on suurendada 
teadlikkust bioloogilisest mitmekesisusest, kasutades meediakampaaniaid ja 
stimuleerides konkursse kogu ELis (konkursid kohaliku kogukonna tasandil). 
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Soovitame kehtestada kõigis ELi liikmesriikides siduvad riiklikud eesmärgid 
piirkondade taasmetsastamiseks kohalike puu- ja taimeliikidega. 
 
Soovitame seda, kuna bioloogiline mitmekesisus on keskkonna, elukvaliteedi ja 
kliimamuutuste vastu võitlemise seisukohast võtmetähtsusega. 

Kolmas töösuund Õiglane ühiskond 
 

Alamsuund 3.1. Sotsiaalkindlustus 
 

19. Soovitame edendada kogu ELis ühtlustatud sotsiaalpoliitikat ja võrdseid 
õigusi, sealhulgas tervishoiuvaldkonnas, võttes arvesse kokkulepitud eeskirju 
ja miinimumnõudeid kogu liidu territooriumil. 
 
Liikmesriikide sotsiaalpoliitikas on suuri erinevusi, mida tuleb vähendada, et 
saavutada kõigile kodanikele inimväärne elu ning hoolitseda selliste inimeste 
eest, kes on eri põhjustel (tervis, vanus, seksuaalne sättumus jms) haavatavad, 
ja neid toetada. 
 
 

20. Soovitame edendada ELis sotsiaal- ja tervishoiuküsimustega seotud 
teadusuuringuid, järgides prioriteetseid valdkondi, mida peetakse avalikku 
huvi pakkuvateks ja milles liikmesriigid on kokku leppinud, ning tagada 
asjakohane rahastamine. Peame tugevdama koostööd eri 
pädevusvaldkondade, eri riikide ja eri õppekeskuste (ülikoolid jne) vahel.  
 
Soovitame seda, kuna on palju valdkondi, kus me peame oma teadmisi edasi 
arendama ja süvendama. Pandeemia käigus saadud kogemus näitab, et 
teadusuuringud on elukvaliteedi parandamiseks hädavajalikud ning et väga 
oluline on teha koostööd nii valitsuse ja avaliku ning erasektori kui ka valitsuste 
vahel, samuti on vajalik rahaline toetus.  
 
 

21. Soovitame anda ELile sotsiaalpoliitika valdkonnas suuremad volitused, et 
ühtlustada ja kehtestada põhjalikul analüüsil põhinevad miinimumeeskirjad ja 
pensionihüvitised kogu ELis. Miinimumpension peab olema suurem kui 
asjaomases riigis kehtestatud vaesuspiir. Pensioniiga peaks põhinema 
kutsealade liigitusel, lähtudes sellest, et vaimselt ja füüsiliselt nõudlikumate 
kutsealade esindajad saavad varem pensionile jääda. Samas peaks nendel 
eakatel, kes pensionile jääda ei soovi, olema tagatud õigus tööle.  
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Soovitame seda, kuna oodatav eluiga on pikenemas ja sündimus vähenemas. 
Euroopa elanikkond vananeb, mistõttu peame võtma täiendavaid meetmeid, et 
vältida eakate marginaliseerumise ohtu ja tagada neile inimväärne elu.  

22. Soovitame võtta kokkulepitud meetmeid, et soodustada sündimuse 
suurendamist ja tagada asjakohased lastehoiuvõimalused. Need meetmed 
hõlmavad muu hulgas taskukohaseid ja kättesaadavaid lastehoiuvõimalusi 
(töökohal, öisel ajal, lastekaupade käibemaksu vähendamine), eluaset, 
stabiilset tööd, rasedus- ja sünnitustoetust, noorte ja nende vanemate jaoks 
ette nähtud toetus- ning kaitsemeetmeid ja emade ning isade toetamist, et 
neil oleks tööle naastes võimalik oma teadmisi täiendada.  
 
Soovitame seda, kuna ELis on sündimus silmatorkavalt madal, mis veelgi 
kiirendab Euroopa elanikkonna vananemist ja mille suhtes tuleks viivitamata 
meetmeid võtta. Kavandatud meetmete eesmärk on pakkuda noortele peredele 
laste kasvatamiseks vajalikku stabiilsust.  
 
 

23. Soovitame tagada eakatele sotsiaal- ja tervishoiuteenused nii kodus kui ka 
hooldekodus. Lisaks tuleks täiendavalt toetada neid, kes hoolitsevad eakate 
(sugulaste) eest.  
 
Soovitame seda, kuna keskmine eluiga pikeneb, sündimus väheneb ja Euroopa 
elanikkond vananeb, mistõttu peame võtma täiendavaid meetmeid, et vältida 
eakate marginaliseerumise ohtu ja tagada neile inimväärne elu. 
 
 

24. Soovitame ELil toetada palliatiivset hooldust ja abistatud surma [eutanaasia], 
järgides konkreetseid eeskirju. 
 
Soovitame seda, kuna see vähendaks patsientide ja perekondade valu ning 
tagaks inimväärse surma. 
 
 
Alamsuund 3.2. Võrdsed õigused 
 

25. Soovitame ELil toetada kodanike sihipärast juurdepääsu inimväärsele 
sotsiaaleluasemele vastavalt nende konkreetsetele vajadustele. Rahalised 
kulutused tuleks jagada erasektori rahastajate, üürileandjate, 
eluasemetoetuse saajate, liikmesriikide kesk- ja kohaliku tasandi valitsuste 
ning Euroopa Liidu vahel. Eesmärk peaks olema hõlbustada olemasoleva 
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sotsiaalelamufondi ehitamist või remontimist, sealhulgas ühistute loomise, 
rentimise ja ostmise kaudu. Toetust tuleks anda selgete kriteeriumide alusel 
(nt maksimaalne pindala toetust saava inimese kohta, toetusesaajate 
sissetulekud jne). 
 

Parem juurdepääs eluasemele tagaks ELi kodanikele konkreetsed võrdsed 
õigused. See aitaks leevendada sotsiaalseid pingeid. Kuigi ELi kutsutakse 
eelkõige üles toetusmehhanismi jälgima, peaksid riiklikud ja kohalikud 
ametiasutused eluasemeprobleemidega aktiivsemalt tegelema. 
 
 

26. Soovitame ELil täiustada eeskirju ning tagada kõigis liikmesriikides lastega 
peredele ettenähtud toetusmeetmete ühtsus. Need meetmed hõlmavad muu 
hulgas järgmist: vanemapuhkuse ning sünnitus- ja lapsehooldushüvitise 
kestuse pikendamine.  
 
Soovitame seda, kuna meie arvates aitaksid need meetmed leevendada ELi ees 
seisvat demograafilist probleemi. Samuti suurendaks see lapsevanemate soolist 
võrdõiguslikkust. 
 
 

27. Soovitame ELil võtta meetmeid, et tagada kõigile perekondadele kõigis 
liikmesriikides võrdsed õigused. Selliste õiguste hulka kuulub õigus abielluda 
ja lapsendada. 
 
Soovitame seda, kuna kõigil ELi kodanikel peaksid olema võrdsed õigused, 
sealhulgas perekondlikud õigused. Perekond on ühiskonna põhiline rakuke. 
Õnnelik perekond on terve ühiskonna alus. Soovituse eesmärk on tagada, et 
kõigil kodanikel oleksid perekondlikud õigused, olenemata nende soost, sellest, 
kas nad on täisealised, nende etnilisest päritolust või füüsilisest 
terviseseisundist. 
 
 
Alamsuund 3.3. Õiglus / Alamsuund 3.4. Juurdepääs spordile 
 

28. Soovitame seada ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia aastatel 2020–2025 
prioriteediks ja julgustada liikmesriike tegelema sellega kui pakilise teemaga. 
EL peaks a) kindlaks määrama näitajad (st hoiakud palgaerinevused, tööhõive, 
juhtimine jms), jälgima igal aastal strateegia rakendamist ja tagama, et 
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saavutused oleksid läbipaistvad, ning b) looma ombudsmani ametikoha, et 
saada tagasisidet otse kodanikelt. 
 
Leiame, et sooline võrdõiguslikkus ei ole kaugeltki selline, nagu me ELis näha 
tahaksime. Sooline võrdõiguslikkus ja kodanikuõigused tuleks ühtlustada 
Euroopa tasandil, et neid oleks võimalik saavutada kõigis riikides, mitte ainult 
seal, kus valitseb suurem üksmeel. Hindame naiste esindatust ja nende poolt 
võimupositsioonidel ning kõikidel kutsealadel tehtavaid jõupingutusi selle nimel, 
et ELis valitseks mitmekesisus ja rahulolu. Kuna naised on paljudel juhtudel 
ebasoodsas olukorras (ka siis, kui neil on hea haridustase või kõrgharidus või 
muud privileegid), on selline strateegia väga vajalik. 
 
 

29. Soovitame ELil edendada ja suurendada teadlikkust spordist ja kehalisest 
aktiivsusest kõigis liikmesriikides, kuna see aitab parandada tervist. Sporti ja 
kehalist aktiivsust tuleks arvesse võtta sotsiaal-, haridus-, tööhõive-, füüsilise 
ja vaimse tervise poliitikas (nt arstid peaksid soovitama sporti ja/või kehalist 
aktiivsust ning inimestele tuleks tagada juurdepääs spordirajatistele; tuleks 
ette näha üks tund füüsilist tegevust sisaldavat tööaega nädalas jne). 
 
Tegemist on pikaajalise investeeringuga. Investeerimine sporti ja kehalisse 
aktiivsusesse vähendab tervishoiuteenuseosutajate kulusid ja koormust. Näiteks 
sport ja kehaline aktiivsus kui tervisealane sekkumine lühendaksid raviperioode 
ja muudaksid ravi tõhusamaks. Mõnes riigis, näiteks Saksamaal, on seda juba 
edukalt rakendatud. Sportimine aitab tugevdada selliseid väärtusi nagu 
pühendumus, jõupingutused, enesehinnang, austus või seltsivus. Istuv eluviis on 
eelmiste põlvkondadega võrreldes laiemalt levinud, muu hulgas tänu 
kontoritöökohtade arvu suurenemisele ja/või muutustele vaba aja veetmise 
harjumustes. 
 
 

30. Soovitame, et EL kohustaks kõiki liikmesriike kehtestama kindlaksmääratud 
miinimumpalga, mis on seotud elukallidusega asjaomases riigis ning millest 
piisab, et tagada minimaalsed elutingimused ülalpool vaesuspiiri. Iga 
liikmesriigi ülesanne on seda jälgida.  
 
Soovitame seda, kuna olukord, kus töötaval inimesel ei jätku kuu lõpuks raha, ei 
ole õiglane. Õiglane palk peaks aitama parandada elukvaliteeti sotsiaalsel 
tasandil. Ebaõiglased palgad on riigi jaoks väga kulukad (turvalisus, 
maksustamise vältimine, suuremad sotsiaalkulud jne). 
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31. Soovitame ELi liikmesriikides maksud ühtlustada (et vältida maksuparadiise 
ELi territooriumil ja ettevõtete ümberpaigutamist Euroopas) ning kehtestada 
maksusoodustused, mille eesmärk on hoida ära töökohtade viimist Euroopast 
välja. 
 
Soovitame seda, kuna oleme mures mõju pärast, mida avaldab töökohtade 
ümberpaigutamine väljapoole Euroopat. Samuti hoiaks see ära 
maksukonkurentsi ELi liikmesriikide vahel. 

 
 

Neljas töösuund Õppimine Euroopas 
 

Alamsuund 4.1. Euroopa identiteet / Alamsuund 4.2. Digiharidus 
 

32. Soovitame edendada mitmekeelsust juba varases eas, alustades näiteks 
lasteaiast. Alates põhikoolist peaks olema kohustuslik, et lapsed jõuavad C1-
tasemele teises aktiivses ELi keeles, mis ei ole nende emakeel.  
 

Soovitame seda, kuna mitmekeelsus on vahend, mis ühendab inimesi ja on sild 
kultuuride vahel, muutes teised riigid ja nende kultuurid lähedasemaks. See 
tugevdab Euroopa identiteeti ja kultuuridevahelist suhtlust. Oluline on tutvuda 
teiste kultuuridega Euroopa Liidus. Seetõttu aitaks kahe keele vaba valdamine 
luua ühist Euroopa identiteeti ja mõista paremini teisi Euroopa kultuure. EL peab 
tagama tiheda koostöö enda ja haridusasutuste vahel, et saavutada head 
haridustulemused. Lisaks on vaja spetsiaalset programmi (nt digiplatvormid, 
laiendatud Erasmus+ programmid jne), et edendada üksnes mitmekeelsust. 
Sellega seoses võib eeskujuks võtta praegused Euroopa koolid. EL peaks looma 
rohkem selliseid koole ja nende tegevust aktiivselt edendama. 
 
 

33. Soovitame ELil suurendada teadlikkust interneti ja digitaliseerimise ohtudest 
noortele, nähes põhikoolis ette vastava kohustusliku õppeaine. EL peaks 
looma vahendid ja sisse seadma ühised koolitusruumid, et noored saaksid 
koos õppida.  
 

Soovitame seda, kuna praegused algatused või programmid selles vallas ei ole 
piisavad. Lisaks ei ole paljud ELi kodanikud teadlikud nendes valdkondades 
tehtud ELi algatustest. Lapsed ei ole piisavalt teadlikud interneti ohtudest, seega 
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peaksime tegema palju rohkem, et parandada ja suurendada noorema 
põlvkonna sellealast teadlikkust. 
 
 

34. Soovitame ELil teha jõupingutusi, et muuta tehnoloogia vanemale 
põlvkonnale kättesaadavamaks, viies ellu programme ja algatusi, näiteks 
nende vajadustele kohandatud õpitubade kujul. EL peaks tagama 
digitehnoloogia kasutamise õiguse neile, kes seda soovivad, ja pakkuma 
alternatiive neile, kes seda ei soovi. 
 

Soovitame seda, kuna EL peaks tagama, et eakad saavad osaleda digitaalses 
maailmas ja et kedagi ei diskrimineeritaks. Nende põlvkondade jaoks, kellel ei 
ole erinevate tehnoloogiatega seoses piisavalt kogemusi, tuleks kasutusele võtta 
lihtsustatud vahendid, et neil oleks võimalik tänapäeva maailma lõimuda. 
Soovitame juba olemasolevaid algatusi rohkem edendada, et kodanikud oleksid 
sellistest võimalustest teadlikud. EL ei tohiks vanemaid põlvkondi IT-vahendite 
kasutamisega seoses diskrimineerida. (Lisamärkus: see tähendab, et kodanikel 
peaks olema võimalik elada oma elu, ilma et nad oleksid kohustatud kasutama 
internetivõrku). EL peaks korraldama tasuta alalise abi vanematele 
põlvkondadele, et hõlbustada nende juurdepääsu digivahenditele. 
 
 

Alamsuund 4.3. Kultuurivahetus / Alamsuund 4.4. Keskkonnaharidus  
 

35. Soovitame ELil luua platvorm, mille kaudu tehakse hariduslikel eesmärkidel 
kättesaadavaks kliimamuutuste, kestliku arengu ja keskkonnaküsimuste 
alased õppematerjalid. Niisugune teave peaks põhinema ekspertide poolt 
kontrollitud faktidel ja seda tuleks kohandada igale liikmesriigile. Platvorm 
peaks vastama järgmisetele tingimustele: 

● see peaks hõlmama õppematerjale, mis on mõeldud erinevate 
sihtrühmade jaoks (näiteks linna- ja maaoludes elavad inimesed, kõik 
vanuserühmad, erinevate eelteadmistega inimesed), 

● see peab olema kõigile liikmesriikidele kättesaadav ja kergesti 
juurdepääsetav, 

● selle rakendamine peaks hõlmama edenduskava, see tuleks luua 
koostöös asjaomaste ettevõtjatega, 

● platvormi võib teha kättesaadavaks koos rahastamisprogrammiga, et 
toetada sellel oleva teabe kasutamist ja rakendamist. Niisuguse 
rahastuse abil tuleks toetada ka välisõite, et saada asjakohaseid näiteid 
tegelikust elust. 
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Soovitame seda, kuna igas vanuses inimesed vajavad faktidel põhinevat teavet 
selle kohta, kuidas tegeleda kliimamuutuste, kestliku arengu ja 
keskkonnaküsimustega. Olulisi kontseptsioone (nt ökoloogiline jalajälg) peavad 
mõistma kõik, eriti noored, kuna sellele, mida me õpime lastena, tugineme me 
kogu elu jooksul. Need teemad on keerulised ja nende kohta levitatakse palju 
väärinformatsiooni. Nii on meil vaja usaldusväärseid teabeallikaid; ELil on need 
olemas koos usaldatava teabe edastamiseks vajalike vahenditega. See on eriti 
oluline, kuna teabe usaldatavust puudutavad teadmised ja 
juurdepääsvõimalused usaldusväärsele teabele on liikmesriigiti erinevad. 
 
 

36. Soovitame ELil seada põhirõhk sellele, et muuta vahetusprogrammid 
kättesaadavaks kõigile (vanuserühmad, liikmesriigid, haridustasemed ja 
erinev finantssuutlikkus) ning võimaldada töötajate vahetusi või 
praktikavõimalusi sektorite, riikide, haridusasutuste, linnade ja ettevõtete 
vahel. ELi ülesandeks peaks olema kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas toimuvate 
vahetuste algatamine, vahendamine ja rahastamine kogu ELis, seda nii 
füüsiliselt kui ka digitaalselt. ELil tuleb selliseid algatusi aktiivselt toetada ja 
suunata need inimestele, kes ei ole veel teadlikud kultuuri- ja 
sotsiaalvaldkonna vahetusprogrammidest. Euroopa tuleviku konverents, kuhu 
inimesed valiti juhuslikult, on suurepärane näide mõttevahetusest Euroopas. 
Me soovime rohkem selliseid, aga ka väiksema ulatusega algatusi, samuti 
mõttevahetusi spordi, muusika, (sotsiaalse) praktika jms valdkonnas. 
 

Soovitame seda, kuna oluline on luua ühtekuuluvus- ja sidusustunne ning 
süvendada sallivust meievaheliste erisuste ja erinevate vaatenurkade suhtes 
ning arendada üksikisikute oskusi. See võimaldab tugevdada sõprust, 
vastastikust mõistmist ja kriitilist mõtlemist. Soovime edendada kõigi meie 
kogukondade liikmete kaasamist, isegi kui nad ei ole seni sellistes algatustes 
osalenud. 
 
 
Alamsuund 4.5. Kvaliteet, rahastamine ja juurdepääs haridusele / Alamsuund 
4.6. Hariduse ühtlustamine  
 

37. Soovitame liikmesriikidel leppida kokku ja võtta vastu sertifitseeritud 
minimaalsed haridusstandardid algkoolis algavates põhiainetes. Selle eesmärk 
on tagada, et kõigil kodanikel oleks ühetaoline juurdepääs kvaliteetsele 
haridusele, kindlustades sellega õigluse ja võrdsuse. 
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Soovitame seda järgmistel põhjustel: 
● Miinimumstandardi olemasolu suurendaks vanemate, õpetajate ja 

õpilaste usaldust haridussüsteemi vastu, jättes samas alles võimaluse 
algatusvõimeks ja mitmekesisuseks.  

● Soovituse rakendamine kindlustaks ja tugevdaks ühist Euroopa 
identiteeti, edendades ühtsust ja kuuluvustunnet.  

● Selle soovituse rakendamine tooks kaasa suurema koostöö ja vahetuse 
koolide vahel kogu ELis, mis parandaks suhteid õpetajate ja õpilaste vahel 
ning aitaks oluliselt kaasa vahetusprogrammide läbiviimisele. 

 

 
38. Soovitame kõigi ELi liikmesriikide algkoolides õpetada inglise keelt põhiainena 

vastavalt sertifitseeritavale standardile, et hõlbustada Euroopa kodanike 
vahelist suhtlust ja suurendada nende suutlikkust omavahel tõhusalt suhelda. 
 

Soovitame seda järgmistel põhjustel: 
● See tagaks suurema ühtsuse ja võrdsuse, suurendades kodanike võimet 

üksteisega suhelda ja tugevdades ühist Euroopa identiteeti. 
● See aitaks luua laiema, paindliku ja kättesaadavama tööturu, mis annaks 

kodanikele kindluse töötada ja suhelda kõigis teistes liikmesriikides, kus 
leidub paremaid isiklikke ja kutsealaseid võimalusi. 

● Kui seda soovitust rakendataks, oleks üldkasutatava Euroopa keele oskus 
võimalik saavutada väga lühikese ajaga. 

● Ühise keele kasutamine kiirendab teabevahetust, mis tooks kasu 
koostööle, kriisidele reageerimisele, humanitaarabialastele 
jõupingutustele ning lähendaks Euroopat ja eurooplasi. 
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Viies töösuund Eetiline ja turvaline digiüleminek 
 

Alamsuund 5.1. Digiülemineku demokratiseerimine / Alamsuund 5.2. 
Küberturvalisus 
 

39. Soovitame anda ELile suuremad volitused ebaseadusliku sisu ja 
küberkuritegevuse vastu võitlemiseks. Soovitame tugevdada 
Europoli/küberkuritegevusvastase võitluse Euroopa keskuse suutlikkust, 
sealhulgas:  

● suurendada selle rahastamist ja töötajate arvu 
● tagada karistused sarnasel viisil kõigis riikides  
● teha kindlaks, et täitmise tagamine oleks kiire ja tõhus 

 
Soovitame seda, et tagada vabadus internetis, kindlustades samal ajal, et 
diskrimineerimist, kuritarvitamist ja ahistamist karistatakse. Toetame ideed luua 
Euroopa avalik asutus, kuna me ei soovi jätta veebiplatvormide reguleerimist 
ainult eraettevõtjatele. Veebiplatvormid peavad vastutama neil jagatava sisu 
eest, kuid me tahame tagada, et nende huvid ei oleks esikohal. Sisu 
reguleerimine ja süüdlaste vastutusele võtmine peab olema tõhus ja kiire, nii et 
sellel oleks hoiatav mõju ka kurjategijatele. 
 
 

40. Soovitame ELil investeerida kvaliteetsetesse ja uuenduslikesse digitaristutesse 
(näiteks Euroopas arendatavad 5G-taristud), et tagada Euroopa autonoomia ja 
vältida sõltuvust teistest riikidest või eraettevõtjatest. EL peaks samuti 
pöörama tähelepanu investeeringutele ELi vähearenenud piirkondades. 
 
Soovitame seda, kuna Euroopas on digitaristutel oluline roll majanduses ja 
igapäevaelu hõlbustamisel. Seetõttu vajab Euroopa kvaliteetset digitaristut. Kui 
Euroopa sõltub teistest, võib ta olla haavatav eraettevõtjate või välisriikide 
negatiivse mõju suhtes. Seepärast peaks Euroopa oma autonoomia 
suurendamiseks investeerima digitaristusse. Samuti on oluline tagada e-
kaasatus, tehes vähem digitaalselt arenenud piirkondadesse vastavaid 
investeeringuid.  
 
 

41. Soovitame ELil edendada Euroopa koolides valeuudiste, desinformatsiooni ja 
veebiturvalisuse alast haridust. See peaks tuginema näidetele parimatest 
tavadest kogu ELis. EL peaks looma organisatsiooni selle töö edendamiseks ja 
haridusasutustele soovituste andmiseks. Samuti peaks see edendama 
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mitteformaalset haridust ning uuenduslikke ja loomingulisi õppemeetodeid 
(nt osalusmängud). 
 
Soovitame seda teha, kuna veebiturvalisuse ja digitaalse turvalisuse alaste 
teadmiste (internetipettuste, valeteabe jms kohta) andmine koolis on oluline, et 
igaühel oleks olemas vahendid enda kaitsmiseks internetiohtude eest. Oluline 
on keskenduda nooremale põlvkonnale, kuna nad on internetiohtude suhtes 
eriti haavatavad. Koolid saavad ka vanematega suhelda, et edendada häid 
tavasid. See kursus võib tugineda näidetele parimatest tavadest kogu Euroopas 
(nt Soomes), olles samal ajal kohandatav iga riigi vajadustele. 
 
 
Alamsuund 5.3. Andmekaitse 
 

42. Soovitame veelgi piirata andmete väärkasutamist andmehiiglaste poolt, 
tagades isikuandmete kaitse üldmääruse rangema jõustamise, luues kogu ELis 
ühtsemad mehhanismid ja tagades, et seda järgivad ka ELis tegutsevad 
Euroopa-välised ettevõtjad. See nõuab selget ja lühikest selgitust 
kasutustingimuste kohta, et vältida mitmetimõistetavust, rohkem teavet selle 
kohta, kuidas ja kes andmeid kasutavad, ning andmete taaskasutamiseks ja 
edasimüümiseks vaikimisi nõusoleku küsimise vältimist. Nii on võimalik 
tagada, et kui kodanik seda taotleb, kustutatakse tema andmed jäädavalt. 
Samuti tuleks paremini tagada inimeste veebitegevusel põhineva 
profiilianalüüsi eeskirjade järjepidevat järgimist. Teeme ettepaneku 
kehtestada kahte liiki karistused: trahv, mis on proportsionaalne ettevõtja 
käibega, ja ettevõtja tegevuse piiramine. 
 
Soovitame seda, kuna praegu on väga raske kindlaks teha, milliseid andmeid 
kogutakse, kuidas andmeid töödeldakse ja kellele need müüakse. Peame veelgi 
piirama võimu kuritarvitamist andmehiiglaste poolt ja tagama, et kui kodanikud 
annavad nõusoleku oma andmete töötlemiseks, teevad nad seda piisava teabe 
alusel. 
 
 

43. Soovitame luua sõltumatu ELi-ülese ameti, mis määratleks selgelt sekkuva 
käitumise (nt rämpsposti) ning töötaks välja suunised ja mehhanismid selle 
kohta, kuidas kodanikud saavad otsustada mitte saada teavet, eelkõige 
kolmandatelt isikutelt, ja oma nõusoleku tagasi võtta. Ametil peaks olema 
õigus tuvastada nõudeid eiravaid pettureid ja organisatsioone ning neid 
karistada. Ta peaks töötama selle nimel, et tagada ELis tegutsevate väljaspool 
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ELi asuvate üksuste vastavus ELi nõuetele. Seda rahastaksid ELi institutsioonid 
ja see koosneks sõltumatuid organeid ühendavast nõukogust (st ülikoolide 
eksperdid ja spetsialiste esindavad üksused). Sellel peaks olema rotatsiooni 
korras vahetuv eesistuja. Teeme ettepaneku kehtestada kahte liiki karistused: 
trahv, mis on proportsionaalne ettevõtja käibega, ja ettevõtja tegevuse 
piiramine. 
 
Soovitame seda, kuna praegu pole tugevate volitustega keskasutust, mis võiks 
kodanikke aidata, eriti kui neil on probleeme ja nad vajavad abi, nõustamist või 
tuge. Pole selgeid ja kohustuslikke nõudeid, mida äriühingud peavad järgima, 
ning karistusi kas ei pöörata täitmisele või need on äriühingute jaoks tühised.  
 
 

44. Soovitame luua ELi sertifitseerimissüsteemi, mis peegeldaks isikuandmete 
kaitse üldmääruse järgimist läbipaistval viisil ning tagaks andmekaitset 
käsitleva teabe esitamise juurdepääsetaval, selgel ja lihtsal viisil. Selle alusel 
antav sertifikaat oleks kohustuslik ja peaks olema nähtav veebisaitidel ja 
platvormidel. Sertifikaadi peaks välja andma Euroopa tasandi sõltumatu 
sertifitseerija, kelleks võib olla olemasolev või spetsiaalselt loodud organ, mis 
ei ole seotud riikide valitsuste ega erasektoriga. 
 
Soovitame seda, kuna praegu on võimatu või peaaegu võimatu kindlaks teha, 
kui hästi iga ettevõtja andmeid kaitseb ning kasutajad/kliendid ei saa teha 
teadlikke otsuseid. 
 
 

45. Soovitame isikuandmete kaitse üldmäärust paremini selgitada ja parandada 
sellega seotud teabeedastust, töötades välja standardse nõuetele vastavuse 
teksti, milles kasutatakse lihtsat ja selget keelt, millest kõik aru saavad. See 
tekst peaks sisaldama põhisõnumit ja/või aluspõhimõtteid. Nõusoleku 
andmise protsess peaks olema visuaalsem (nt rakendus, mis taotleb 
sõnaselget luba juurdepääsuks telefoni teel). Sellega peaks kaasnema 
teavituskampaania (sealhulgas televisioonis) ning pidevalt tuleks pakkuda 
kohustuslikke kursusi (vähemalt neile, kes töötavad andmetega) ja nõustada 
neid, kes vajavad abi. 
 
Soovitame seda, kuna isikuandmete kaitse üldmääruse tekst on praegu liiga 
ebamäärane ja tehniline, teabe maht on tohutu ja see ei ole kõigile kättesaadav. 
Lisaks ei ole teabevahetus kõigis riikides ühesugune ja sageli ei hõlma see eri 
rühmi, nagu eakad ja väheste digioskustega inimesed. 
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Alamsuund 5.4. Terve digiüleminek 
 

46. Soovitame ELil tegeleda valeuudiste probleemiga kahel viisil: 
● õigusaktid, millega nõutakse sotsiaalmeediaettevõtetelt masinõppe 

algoritmide kasutuselevõttu, mis võib tuua esile sotsiaalmeedias ja uues 
meedias sisalduva teabe usaldusväärsuse, pakkudes kasutajale 
faktikontrollitud teabeallikaid. Soovitame ekspertidel kontrollida 
algoritme, et tagada nende funktsionaalsus. 

● Sellise digiplatvormi rakendamine, mis hindab traditsioonilisest 
meediast (nt televisioon, trükiajakirjandus, raadio) saadud teavet 
poliitilistest ja majanduslikest huvidest sõltumatult ning teavitab 
kodanikke uudiste kvaliteedist ilma tsensuurita. Platvorm peaks olema 
avatud avalikule järelevalvele ja vastama kõrgeimatele 
läbipaistvusstandarditele ning EL peaks tagama, et platvormi 
sihtotstarbelist rahastamist kasutatakse selleks ettenähtud 
eesmärkidel. 
 

Soovitame seda, kuna tegeleda tuleb eri meedialiikidega ning me usume, et 
sanktsioonid või sisu eemaldamine võivad viia tsensuurini ning rikkuda sõna- ja 
ajakirjandusvabadust. Soovitame ekspertidel algoritmi toimimist kontrollida ja 
jälgida, et tagada selle nõuetekohane funktsioneerimine. Lõpetuseks soovitame, 
et platvorm oleks apoliitiline ja sõltumatu, et tagada läbipaistvus ja 
sõnavabadus. Kuna valeuudiste levitamist ei ole võimalik täielikult kaotada, 
aitab kodanikele selliste vahendite andmine vähendada valeuudiste mõju 
Euroopas. 
 
 

47. Soovitame ELil rakendada erinevaid meetmeid, et tagada interneti ohutu 
kasutamine. 

● Esiteks peab EL tegelema taristu ja seadmete puudumisega, kuna see 
takistab kodanike juurdepääsu internetile.  

● Samuti soovitame ELil julgustada liikmesriike pakkuma kõigile 
vanuserühmadele koolitust interneti ja selle ohtude kohta. Selleks võiks 
pakkuda lastele ja noorukitele vastavaid koolikursusi ning töötada välja 
programmid ja õppekavad täiskasvanute ja eakate jaoks. Euroopa 
tasandil peaks nende kursuste sisu üle otsustama sõltumatute 
ekspertide rühm.  
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● Lõpuks nõuame, et EL võtaks kõik vajalikud meetmed kindlustamaks, et 
ühiskonnas toimuva digiülemineku käigus ei jäeta sellest välja eakaid 
inimesi, tagades esmatähtsate teenuste füüsilise kättesaadavuse.  

● EL peaks tagama, et liikmesriigid kasutavad sihtotstarbelisi rahalisi 
vahendeid ettenähtud eesmärkidel. 

 
Soovitame seda, arvestades, et mõnes Euroopa paigas puudub taristu ja riistvara 
(nt seadmed) ning et enne kodanike koolitamist on vaja tagada ühenduvus, kuna 
teatavates piirkondades on juurdepääs internetile piiratud. Soovitame viia sisse 
õppeained, mis aitaksid lastel saavutada digikirjaoskust, ja luua muid 
programme, mis aitavad vanemaid põlvkondi digiüleminekul, ning võtta 
vajalikke meetmeid tagamaks, et digiüleminek ei kahjusta eakate õigusi. 
 
 

48. Soovitame Euroopa Liidul edendada kõigi liikmesriikide kodanike haridust, et 
tõhustada kriitilist mõtlemist, julgustada inimesi esitatud teabes kahtlema ja 
faktikontrolli tegema, et nad teaksid, kuidas sõltumatult hinnata, kas saadud 
teave on usaldusväärne või mitte. See peaks alghariduses toimuma erikursuse 
vormis, mida tuleks pakkuda ka muus avalikus ruumis igas vanuses kodanikele, 
kes soovivad sellist koolitust saada. EL peaks tagama, et liikmesriigid 
kasutavad sihtotstarbelisi rahalisi vahendeid ettenähtud eesmärkidel. 
 
Soovitame seda, kuna leiame, et valeuudiste levitamist on võimatu täielikult 
kaotada ja et niisugune koolitus aitab kodanikel neid uudiseid ise ära tunda. 
Sellega vähendatakse valeuudiste mõju ühiskonnale ja kodanikele endile. 
Samuti annab see üksikisikutele infotarbimisel suurema vabaduse, selle asemel 
et seada end usaldusväärse teabe hankimisel sõltuvusse erinevatest 
institutsioonidest.  
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Lisa: SOOVITUSED, MIDA PANEELARUTELUL KAALUTI, KUID JÄETI VASTU 
VÕTMATA 
 

Kolmas töösuund Õiglane ühiskond 

 
Alamsuund 3.2. Võrdsed õigused 
 
Soovitame ELil luua mehhanismi vähemuste õiguste järelevalve ja jõustamise tagamiseks 
(nt portaal või büroo, kus inimesed saaksid esitada kaebusi).  
 
Soovitame seda, kuna usume, et igaüks võib väljendada oma seisukohti ning et igaühel on 
õigus abi taotleda ja saada. Selline mehhanism on vajalik vähemuste ja enamuse vaheliste 
pingete vähendamiseks. 

 
 
Alamsuund 3.3. Õiglus / Alamsuund 3.4. Juurdepääs spordile 

 
Soovitame ELil suurendada teadlikkust kehalisest tegevusest eeskujuks olevate avaliku elu 
tegelaste kaudu (nt parlamendis toimuvad üritused peaksid hõlmama mõneminutilist 
kehalist tegevust, nagu kerged venitused, kõndimiskohtumised või hüpped). 
 
Soovitame seda, kuna avaliku elu tegelaste osalemine kehalises tegevuses suurendab 
teadlikkust. 
 

 

Viies töösuund Eetiline ja turvaline digiüleminek 

 
Alamsuund 5.3. Andmekaitse 
 

Soovitame luua veebiidentifikaatori, mis säilitab isikuandmeid ja tundlikke andmeid, kuid 
mida saavad kasutada ainult avaliku sektori asutused ja politsei. Digiplatvormid ja -müüjad 
kasutavad veebikoodi, mis on seotud veebiidentifikaatori ja konkreetse tegevusega seotud 
andmetega. Selle identifikaatori kaudu andmete jagamise vaikeseade peaks olema 
nõusoleku andmisest keeldumine. Andmeid tuleks jagada ainult otseselt seotud 
osapooltele, mitte kolmandale isikule. Kui andmeid jagatakse kolmandale isikule, peaks 
kodanikul olema võimalik sellest lihtsalt keelduda. Andmed peaks olema kättesaadavad 
ainult piiratud aja jooksul või ainult konkreetse tehingu puhul. Andmete kasutamise loal 
peaks olema aegumistähtaeg või sellega peaks selgelt määratlema, milliseid meetmeid võib 
andmeid omav ettevõtja võtta. 
 
Soovitame seda, kuna ettevõtjad saavad praegu koguda kõiki andmeid, sealhulgas 
isikuandmeid ja tundlikke andmeid, ning saavad neid kasutada mitmel eesmärgil, avaldamata 
seejuures, kuidas ja miks. Seega saavad ettevõtjad rohkem teavet, kui nad tegelikult vajavad 
meile teenuste osutamiseks, ning neil on võimalik andmeid ilma meie nõusolekuta edasi 
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müüa ja taaskasutada. Samal ajal tagab see internetikasutajate vastutuse, säilitades samal ajal 
nende suhtelise anonüümsuse.  
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