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Euroopa tuleviku konverents on täies hoos. Pärast 19. juunil 2021 
Strasbourgis toimunud konverentsi täiskogu avaistungjärku alustasid oma 
tööd Euroopa kodanike paneelarutelud, kohtudes esimest korda septembri 
keskel. Neljal paneelarutelul osaleb ligikaudu 800 juhuslikult valitud ELi 
kodanikku, kes kajastavad ELi mitmekesisust. Arutusele tulevad erinevate 
oluliste poliitikavaldkondade põhiteemad. Euroopa kodanike 
paneelaruteludel on riigisiseste kodanike paneelarutelude kõrval 
konverentsil oluline roll, kuna nende soovitusi ja konverentsi mitmekeelse 
digiplatvormi kaudu esitatud seisukohti arutab konverentsi täiskogu, kes 
esitab juhatusele ettepanekud konverentsi lõppjärelduste kohta. 

Konverentsi mitmekeelne digiplatvorm, mis võimaldab igal ELi kodanikul 
avaldada arvamust ükskõik millises ELi 24 ametlikust keelest, on jätkanud 
kodanike seisukohtade kogumist ning oktoobri lõpuks on jagatud üle 9 000 
idee. Platvormil esitatud seisukohtade kohta on avaldatud esimesed 
aruanded, mis annavad ülevaate platvormil ja kogu ELis Euroopa tuleviku 
konverentsiga seotud üritustel arutatud ideede mitmekesisusest. 

8.–9. oktoobril toimunud 2021. aasta Euroopa noorteüritusel keskenduti  
16–30aastaste inimeste seisukohtadele. Üritus tõi kokku noored 
Strasbourgis  
ja veebis, et kujundada ja jagada oma ideid Euroopa tuleviku kohta.  

Oluline verstapost oli konverentsi täiskogu teine istungjärk, mis toimus  
22.–23. oktoobril 2021 Strasbourgis. Täiskogu tuli esimest korda kokku oma 

I SISSEJUHATUS  
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täiskoosseisus, kuna täiskoguga ühinesid ka Euroopa kodanike 
paneelarutelude 80 esindajat. Oma ainulaadselt mitmekesises koosseisus 
kuulas täiskogu ära esimesed aruanded käimasolevatest paneelaruteludest 
ja arutas kodanike ideid digiplatvormilt, samuti konverentsi raames 
korraldatud erinevatelt üritustelt ja aruteludelt. Täiskogu juhatasid 
konverentsi kolm kaasesimeest: Euroopa Parlamendi liige Guy Verhofstadt, 
nõukogu nimel Sloveenia välisministeeriumi asekantsler Gašper Dovžan ja 
komisjoni asepresident Dubravka Šuica. 
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A. Mitmekeelne digiplatvorm 

Mitmekeelne digiplatvorm (https://futureu.europa.eu/) on jätkuvalt Euroopa 
tuleviku konverentsil peetava riikidevahelise demokraatliku arutelu keskmes. 
See annab igale ELi kodanikule võimaluse osaleda arutelus ükskõik millises 
ELi 24 ametlikust keelest. Inimesed saavad esitada oma ideid, toetada teiste 
omi ning neid kommenteerida. Samuti on see koht, kus igaüks saab jagada 
teavet konverentsiürituste kohta ja anda aru nende tulemustest. Ideed ja 
digiplatvormiga seotud avatud andmefailid on üldsusele kättesaadavad. 

Oktoobri lõpuks oli mitmekeelsel digiplatvormil registreeritud rohkem kui 
3,6 miljonit üksikkülastajat, 33 213 aktiivset osalejat, 9 111 arutuse all olnud 
ideed ja peaaegu 3 500 üritust ning osalemine on viimastel kuudel pidevalt 
suurenenud. Platvormi tutvustamiseks ja selle tagamiseks, et platvorm 
jõuaks võimalikult paljude kodanikeni, on vaja teha täiendavaid jõupingutusi. 

Mis toimub Euroopa tuleviku konverentsi raames? 

33 213 
platvormil osalejat 

160 301 
üritustel osalejat 

9 111 
ideed 

   

15 387 
kommentaari 

3 456 
üritust 

45 470 
toetushäält 

   

Joonis 1: osalemine 29. oktoobri seisuga (allikas: futureu.europa.eu)  

Platvormil esitatud ideid kogutakse ja analüüsitakse ning töövõtja koostab 
aruandeid, mis avaldatakse otse platvormil. Septembris avaldati esimene 
vahearuanne, mis hõlmas ajavahemikul 19. aprillist kuni 2. augustini 2021 
kogutud ideid. 15. oktoobril 2021 avaldati teine vahearuanne, mis hõlmas 
kuni 7. septembrini 2021 laekunud ideid. Samal ajal tehti kättesaadavaks ka 
täiendav aruanne platvormil esitatud ideede kohta liikmesriikide kaupa. 

II TEGEVUS EUROOPA TASANDIL  

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=et
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=et
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=et
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/v64hsccr6w9ihdawj8umt9m9lup1?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27COFE%2520Report%2520Member%2520States%2520Kantar%2520final.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220215%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220215T094650Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1e2c537ac82e385215b80512e4dbf881df75aaa42e9cdadc3c7736134dfbfeb4
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Platvormi aruannetest selgub, et osalejate seas on seni kõige 
populaarsemad aruteluteemad Euroopa demokraatia ning kliimamuutused ja 
keskkond. Samuti on kodanikud kõigist ELi liikmesriikidest esitanud 
hulgaliselt ideid muude teemade kohta ja arutanud konverentsi üritustel väga 
mitmesuguseid teemasid. 

 

Aruanded, sealhulgas mõttekaardid, on andnud kasuliku panuse Euroopa 
kodanike paneelarutelude esimesse vooru, aidates osalejatel kindlaks teha 
ja määratleda töösuunad. Neid arutati ka konverentsi täiskogu 23. oktoobri 
2021. aasta istungil ja sellele eelnenud töörühmade koosolekutel. 

Kolmas vahearuanne valmis 2021. aasta detsembriks ning seda kasutatakse 
Euroopa kodanike paneelarutelude viimastel istungitel ja konverentsi 
täiskogu eelseisvatel istungjärkudel. Aruanne hõlmab kuni novembri 
alguseni esitatud ideid. Lõpparuanne koostatakse järgmisel aastal, et selle 
saaks avaldada enne täiskogu viimast istungjärku 2022. aasta kevadel. 
Avaldatakse ka täiendavad aruanded liikmesriikide kaupa. 

Modereerimine on võimaldanud hoida platvormi turvalise kohana, kus 
kodanikud igast eluvaldkonnast ja kõikjalt Euroopast tunnevad end mugavalt 
ja teretulnuna arutelus osalema. Ühissekretariaadi järelevalve all tegutsev 
modereerimisrühm tagab juhatuse nimel konverentsi harta ja 
osalemistingimuste järgimise. Vaid väikest osa seisukohtadest on viimastel 
kuudel tulnud solvava sisu tõttu modereerida. 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=et
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=et


TEGEVUSARUANNE | EUROOPA TULEVIKU KONVERENTS | 6 

B. Euroopa kodanike paneelarutelud 

Euroopa kodanike paneelarutelud on Euroopa tuleviku konverentsi keskmes 
ja toovad kokku ligikaudu 800 eri taustaga kodanikku ELi eri paigust. 
Paneelarutelud on korraldanud kolm institutsiooni kaaseesimeeste 
kehtestatud korra alusel ja juhatuse järelevalve all ning konsortsiumi abiga. 
Euroopa kodanike paneelaruteludel osalejad valiti 2021. aasta suvel 
juhuslikult vastavalt Euroopa tuleviku konverentsi käsitlevas 
ühisdeklaratsioonis kehtestatud viiele kriteeriumile (sugu, vanus, 
geograafiline päritolu – kodakondsus ja linn/maapiirkond –, sotsiaal-
majanduslik taust ja haridustase). Iga arutelurühm tuleb kokku kolmek 
nädalavahetuseks, esimesed aruteluvoorud toimuvad Strasbourgis, teised 
veebipõhiselt ja kolmandad neljas linnas (Dublin, Firenze, Natolin ja 
Maastricht), kus neid võõrustavad kõrgharidusasutused. 

2021. aasta septembris alustati aruteludega neljas temaatilises 
arutelurühmas, millest igaüks koosneb kuni 200 kodanikust, kellest vähemalt 
kolmandik on 16–25aastased, kes on valitud juhuslikult ning kajastavad ELi 
demograafilist ja sotsiaalset mitmekesisust. 

Iga rühma esimene aruteluvoor toimus Strasbourgis osalejate isiklikul 
kohalviibimisel. Aruteluvooru eesmärk oli leppida kokku arutelude 
päevakord. Paneelaruteludel osalevad kodanikud asusid kõigepealt 
mõtisklema oma nägemuse üle Euroopast ja seda kujundama. Seejärel 
määrasid nad kindlaks arutatavad küsimused paneelarutelude põhiteemade 
raames. Pärast seda seadsid nad tähtsuse järjekorda teemad, millele nad 
soovisid keskenduda ja mida nad tahtsid üksikasjalikumalt käsitleda, et anda 
Euroopa Liidu institutsioonidele konkreetseid soovitusi järelmeetmete 
võtmiseks. Arutelud ja ühistöö toimusid kahes vormis: 

 12–14 osalejast koosnevad alarühmad. Igas alarühmas räägiti neljas 
või viies keeles ning iga osaleja sai rääkida oma emakeeles. 
Alarühmade tööd juhtisid väliste teenuseosutajate konsortsiumi valitud 
professionaalsed arutelujuhid; 

 üldistungid, millel osalesid kõik osalejad. Üldistungeid juhatasid kaks 
peamist arutelujuhti. 

Aruteludest selgunud prioriteetsed teemad koondati „töösuundadesse“ (st 
teemavaldkonnad) ja alamsuundadesse ning need võeti aluseks teisele 
aruteluvoorule. Selleks anti osalejatele põhiteavet teemade kohta ning neile 
edastati asjakohane materjal, sealhulgas analüüsid ja mõttekaardid, 
mitmekeelse digiplatvormi esimesest vahearuandest ning kõrgetasemeliste 
välisekspertide esitlused. Esimeses aruteluvoorus valiti loosi teel iga 
arutelurühma koosseisust välja 20 esindajat konverentsi täiskogule. 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
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Paneelarutelu „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad / noored, 
sport, kultuur ja haridus / digiüleminek“ esimene voor toimus 17.–
19. septembril. Kõnealusel paneelarutelul käsitleti meie majanduse ja 
töökohtade tulevikku, eriti pärast pandeemiat, pöörates asjakohast 
tähelepanu sotsiaalse õiglusega seotud küsimustele. Samuti käsitleti sellel 
võimalusi ja väljakutseid seoses digiüleminekuga, mis on üks tähtsamaid 
arutusele tulevaid tulevikku suunatud teemasid. Peale selle käsitleti 
paneelarutelul Euroopa tulevikku noorte, spordi, kultuuri ja hariduse 
valdkonnas. Osalejaid tervitas Euroopa Parlamendi liige, konverentsi 
kaasesimees Guy Verhofstadt. Esimese aruteluvooru töö lõppes viie 
töösuuna heakskiitmisega: „Töötamine Euroopas“, „Majandus tuleviku 
heaks“, „Õiglane ühiskond“, „Õppimine Euroopas“ ning „Eetiline ja turvaline 
digiüleminek“. Aruteluvooru tulemuste aruanne on kättesaadav mitmekeelsel 
digiplatvormil. 

Paneelarutelu „Euroopa demokraatia / väärtused ja õigused, õigusriigi 
põhimõte, julgeolek“ esimene voor toimus 24.–26. septembril. Paneelarutelul 
käsitleti selliseid demokraatiaga seotud teemasid nagu valimised, 
ühiskonnaelus osalemine väljaspool valimisperioode, tajutav lõhe inimeste ja 
nende valitud esindajate vahel, meediavabadus ja desinformatsioon. Arutelul 
käsitleti ka põhiõiguste ja -väärtustega, õigusriigi põhimõttega ja 
diskrimineerimise kõigi vormide vastase võitlusega seotud küsimusi. Samal 
ajal tegeleti paneelarutelul selliste ELi sisejulgeoleku küsimustega nagu 
eurooplaste kaitsmine terroriaktide ja muude kuritegude eest. Osalejaid 
tervitas kaasesimees, ELi nõukogu eesistujariigi Sloveenia 
välisministeeriumi ELi asjade asekantsler Gašper Dovžan. Esimese 
aruteluvooru töö lõppes viie töösuuna heakskiitmisega: „Õiguste ja 
mittediskrimineerimise tagamine“, „Demokraatia ja õigusriigi põhimõtte 
kaitsmine“, „ELi reform“, „Euroopa identiteedi loomine“, „Kodanike osaluse 
suurendamine“. Aruteluvooru tulemuste aruandega saab tutvuda veebis 
mitmekeelsel digiplatvormil. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=et
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=et
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/moptok8aumsrjh510huth2pvih4b?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22P1S2et21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27P1S2et21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220215%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220215T095100Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6e26ed88ac491d81798897fb2ed6fc90dec2902c122ccad5b68b83f793d1a2eb
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=et
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=et
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/fn0kgw8dmu6db8cefakz9qut4x4v?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%221246597ET.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%271246597ET.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220215%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220215T095234Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b59ef3f54bfced452729d80ee8875e76a052e160eef47867908bc89d6155acc8
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Paneelarutelu „Kliimamuutused ja keskkond / tervis“ esimene voor toimus 
1.–3. oktoobril. Paneelarutelul käsitleti kliimamuutuste mõju, 
keskkonnaküsimusi ja Euroopa Liidu ees seisvaid uusi tervisealaseid 
väljakutseid. Need teemad on seotud ka selliste ELi eesmärkide ja 
strateegiatega nagu põllumajandus, transport ja liikuvus, energeetika ja 
üleminek süsnikdioksiidivabale ühiskonnale, teadusuuringud, 
tervishoiusüsteemid, reageerimine tervisekriisidele, ennetamine ja tervislik 
eluviis. Esimese aruteluvooru töö lõppes viie töösuuna heakskiitmisega: 
„Tervitame paremaid eluviise“, „Kaitseme oma keskkonda ja tervist“, 
„Muudame oma majandust ja tarbimist“, „Muudame ühiskonna 
keskkonnasäästlikuks“ ning „Hoolime kõigist“. Aruteluvooru tulemuste 
aruanne on kättesaadav mitmekeelsel digiplatvormil. 

Aruteluteemat „EL maailmas / ränne“ käsitlev neljas arutelurühm sai esimest 
korda kokku 15.–17. oktoobril. Paneelarutelul arutati eelkõige ELi rolli 
maailmas, sealhulgas ELi eesmärke ja strateegiaid ELi julgeoleku, kaitse, 
kaubanduspoliitika, humanitaarabi ja arengukoostöö, välispoliitika ning ELi 
naabruspoliitika ja laienemise valdkonnas. Samuti arutati seda, kuidas EL 
peaks tegelema rändeküsimusega. Osalejaid tervitas komisjoni 
demokraatia- ja demograafiaküsimuste asepresident Dubravka Šuica. 
Esimese aruteluvooru töö lõppes viie töösuuna heakskiitmisega: „Teistest 
sõltumatus ja stabiilsus“, „EL rahvusvahelise partnerina“, „Tugev EL rahu 
hoidvas maailmas“, „Ränne inimlikust vaatenurgast vaadelduna“ ning 
„Vastutustunne ja solidaarsus ELis“. Aruteluvooru tulemuste aruanne on 
kättesaadav mitmekeelsel digiplatvormil. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=et
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/q31xiqs8zbjlmctjpjsu042zb2bd?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22COMM-2021-00809-00-03-ET-TRA-20.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27COMM-2021-00809-00-03-ET-TRA-20.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220215%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220215T095325Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=80a76559680eb183fa2911e629c3375b17b2cfa91f44f72d0b92e6ca18fdbd54
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/q31xiqs8zbjlmctjpjsu042zb2bd?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22COMM-2021-00809-00-03-ET-TRA-20.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27COMM-2021-00809-00-03-ET-TRA-20.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220215%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220215T095325Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=80a76559680eb183fa2911e629c3375b17b2cfa91f44f72d0b92e6ca18fdbd54
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=et
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/jq56wtxip7s2894mi2oiyre9ez7a?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL_EE.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Panel%25204%2520session%25202%2520Report_FINAL_EE.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220215%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220215T095405Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2b106b3f8e68792e4476b769833fc45f9350409055a65142af06c03a8d8b6841
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C. Euroopa noorteüritus (8.–9. oktoober) 

Euroopa noorteüritus (EYE2021) toimus 8.–9. oktoobril ja tõi kokku 10 000 
noort veebi vahendusel ja Euroopa Parlamendi hoones Strasbourgis, et 
kujundada ja jagada oma ideid Euroopa tuleviku kohta. Euroopa noorteüritus 
on 16–30aastaste jaoks ainulaadne võimalus suhelda isiklikult kohapeal ja 
veebis, inspireerida üksteist ja vahetada arvamusi ekspertide, aktivistide, 
mõjutajate ja otsustajatega otse Euroopa demokraatia südames. 

Alates 2021. aasta maist koguti koostöös üleeuroopaliste 
noorteorganisatsioonidega veebis üle 2 000 ettepaneku noortelt üle kogu 
Euroopa Liidu. Lisaks korraldati mitmeid Euroopa tuleviku konverentsile 
pühendatud kohtumisi nii veebis enne ürituse toimumist kui ka Strasbourgis 
toimunud Euroopa noorteürituse ajal. 

Pärast üritust koondati osalejate 20 kõige silmapaistvamat ideed (kaks iga 
konverentsiteema kohta) Euroopa tuleviku konverentsi noorte ideede 
aruandesse, mis avaldati 23 keeles. Ürituse aruannet tutvustasid 
23. oktoobril konverentsi täiskogule Euroopa kodanike paneelarutelude 
noored osalejad, kes osalesid ka Euroopa noorteüritusel 2021. Kõik kogutud 
ideed on kättesaadavad veebisaidil search.youthideas.eu. 

http://www.eye2021.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_20-10-Accessible.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_20-10-Accessible.pdf
http://search.youthideas.eu/
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D. Konverentsi täiskogu teine istungjärk  
(22.–23. oktoober)  

Konverentsi täiskogu teine istungjärk toimus 22.–23. oktoobril 2021. 
Kohapeal või kaugühenduse teel osales sellel rohkem kui 400 konverentsi 
täiskogu liiget. 

 

Kaasesimeeste nimel tervitas Guy Verhofstadt teisele täiskogu istungjärgule 
kogunenud konverentsi liikmeid ja märkis, et päevakorra suhtes ei olnud 
esitatud vastuväiteid. Ta tervitas iseäranis nelja Euroopa kodanike 
paneelarutelu esindavat 80 kodanikku, kes ühinesid konverentsi täiskoguga 
esimest korda, ning märkis rahuloluga, et täiskogu töötab nüüdsest 
täiskoosseisus. Ka kaasesimees Dubravka Šuica tervitas paneelarutelu 
esindajaid, rõhutades, et konverents peab kujunema kodanikukeskseks, 
ning väljendas erilist heameelt Lääne-Balkani riikide esindajate kohaloleku 
üle. Kaasesimees Gašper Dovžan rõhutas, et konverents on oma olemuselt 
kodanike juhitud projekt ning et teisel täiskogu istungjärgul soovitakse saada 
ja arutada tagasisidet Euroopa kodanike paneelaruteludelt, riigisisestelt 
paneelaruteludelt ja üritustelt, Euroopa noorteürituselt ja mitmekeelselt 
digiplatvormilt. 

Kaasesimees Dubravka Šuica tutvustas Euroopa kodanike 
paneelarutelusid. Ta märkis, et on ise kogenud väga mitmekesise 
kodanikerühma muljetavaldavat pühendumust paneelarutelude töös. Nelja 
paneelarutelu 800 osalejat kogunesid oma esimesteks aruteluvoorudeks ja 
on alustanud oma vastavate teemade arutamist. Nad jätkavad arutelusid 
lähikuudel ja esitavad oma soovitused täiskogule. Seejärel andis Dubravka 
Šuica sõna kahele esindajale igast eelnimetatud Euroopa kodanike 
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paneelarutelust. Oma ettekannetes rõhutasid esindajad, et paneelaruteludel 
keskenduti tulevikuvisiooni kujundamisele oma vastavates valdkondades, 
määratleti töösuunad1 ja seonduvad alamsuunad ning et nende üle 
arutletakse põhjalikumalt järgmistel aruteluvoorudel. 

Seejärel kuulutati arutelu avatuks. Sõnavõtjad muu hulgas  

 väljendasid heameelt kodanike paneelarutelude esimestelt 
aruteluvoorudelt saadud tagasiside üle, rõhutades, et aruteluvoorudes 
määratleti juba väga olulised teemad, ning märkides, et oluline on 
kuulata kodanike ideid ja seada need konverentsi keskmesse; 

 rõhutasid, et konverentsi töö peaks andma konkreetseid ja 
käegakatsutavaid tulemusi; 

 kutsusid üles võtma lõplike tulemuste suhtes struktureeritud ja 
tõhusaid järelmeetmeid; 

 rõhutasid, et ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel on oluline roll 
konverentsi tulemuste rakendamise tagamisel; 

 juhtisid tähelepanu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olulisele 
rollile kogu protsessis; 

 pidasid kodanike paneelarutelusid osalusdemokraatia uuenduslikuks 
vormiks, mis võiks jätkuda kodanike püsivama ja struktureerituma 
osalemisena tulevikus. 

 

                                                
1. Töösuundade ja alamsuundade ning paneelarutelude töö aruannete kohta vt Euroopa 
kodanike paneelarutelud on Euroopa tuleviku konverentsi oluline osa. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=et
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=et
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Mõned rõhutasid vajadust kuulata kodanikke kõigist eluvaldkondadest ja 
nendega suhelda ning toonitasid, et konverents peab olema mitmekesine ja 
kaasav. Teised leidsid, et paneelarutelude käigus ja mitmekeelsel 
digiplatvormil määratletud teemade arutamiseks tuleb anda täiskogule 
rohkem aega. 

Mõned sõnavõtjad olid seisukohal, et konverents peaks keskenduma 
poliitikaga seotud küsimustele ning vähem institutsionaalsetele reformidele 
ja pädevusküsimustele, samas kui teised rõhutasid, et EL peab suutma 
saavutada tulemusi soovitud poliitikavaldkondades. 

Euroopa kodanike paneelarutelude kaheksa esindaja tutvustatud teemade ja 
töösuundadega seoses käsitlesid liikmed väga mitmesuguseid küsimusi, mis 
hõlmasid muu hulgas järgmist: 

 parema ja tugevama majanduse loomise toetamine, pakkudes samal 
ajal sotsiaalset ühtekuuluvust ja õiglust, sealhulgas kõigile 
juurdepääsu tervishoiuteenustele, haridusele, miinimumsissetulekule 
ja eluasemele; 

 meetmed kliimamuutuste vastu võitlemiseks, tagades õiglase 
ülemineku; 

 õiglane ja ühine lähenemisviis rändele; 
 demograafiliste muutustega seotud probleemide lahendamine; 
 digitehnoloogia arendamine ja digitaalõiguste kaitse (turvaline ja 

läbipaistev digiühiskond); 
 vajadus strateegilise sõltumatuse järele; 
 ühel häälel rääkimine välispoliitikas. 

Mitu liiget tõstatasid ka järgmised teemad: 

 õigusriigi põhimõtte ja meediavabaduse kui ELi aluspõhimõtete 
austamine; 

 vajadus austada kõigi liikmesriikide põhiseaduslikku identiteeti; 
 ühiste väärtuste ja põhiõiguste tähtsus;  
 vajadus arendada edasi osalusdemokraatiat, otsest osalemist ja 

läbipaistvust ELi otsustusprotsessis. 

Kaasesimees Gašper Dovžan palus riigisiseste paneelarutelude ja 
ürituste esindajatel oma tööd tutvustada. Oma ettekannetes andsid 
esindajad ülevaate käimasolevatest ja kavandatud tegevustest eri tasanditel 
ja paljude erinevate osalejatega. Mõned tõid välja edasise arutelu esialgsed 
teemad ja andsid nende kohta aru. 

Paljud kõnelejad juhtisid tähelepanu noorte osalemise tähtsusele, rõhutades 
noortele, sealhulgas üliõpilastele suunatud üritusi. Nad rõhutasid mitmeid 
probleeme, millega noored silmitsi seisavad, ja tõid välja mõned nendel 
üritustel saavutatud tulemused. 
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Mitmed esindajad rõhutasid ka kodanikuühiskonna tähtsust paljude riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil toimuvate ürituste korraldamisel, aga ka 
selle tagamisel, et konverents jõuaks kodanikeni kõikjal Euroopa Liidus, 
sealhulgas tõrjutud rühmades. 

Mitu riigisiseste paneelarutelude ja ürituste esindajat väljendasid muret selle 
üle, et arutelul oli kõnealuse päevakorrapunkti käsitlemisel vähem osalejaid, 
ning rõhutasid, et on oluline, et kõik täiskogu liikmed kuulaksid, mida 
kodanikel on öelda, ja arvestaksid oma töös nende soovitustega. 

Kaasesimees Guy Verhofstadt palus pärastlõunal istungi uuesti avades sõna 
võtta kolmel Euroopa noorteüritusel osalejal, kes on ka Euroopa kodanike 
paneelarutelude liikmed. Nad andsid liikmetele ülevaate Euroopa 
noorteüritusel osalevate noorte kodanike valitud 20 parimast ideest, mis on 
esitatud noorte ideede aruandes. Sõnavõtjad rõhutasid, et noortel on väga 
konkreetne nägemus ühisest Euroopast. Kaasesimees Guy Verhofstadt 
märkis, et ettepanekud on väga ambitsioonikad ja mõned neist eeldavad 
põhjalikke reforme. Ta soovitas neid arutada koos mitmekeelse digiplatvormi 
vahearuannetega. 

Seejärel avas kaasesimees Verhofstadt arutelu mitmekeelse digiplatvormi 
üle, tuues esile mõned olulisemad statistilised andmed. Ta märkis, et 
osalemine on suurenenud, kuid leidis, et seda on vaja veelgi suurendada. 
Kaasesimees juhtis tähelepanu platvormil eri teemade lõikes enim toetatud 
ja kommenteeritud ideedele, mis avaldati teises vahearuandes, ning tõdes 
lõpetuseks, et kodanikud on kriitilised, kuid ka väga konstruktiivsed, 
soovides ELi toimimist parandada. 

Järgnenud arutelus rõhutasid mitu sõnavõtjat platvormi ainulaadsust ja 
innovaatilisust, andes kodanikele hääle ja koha aruteluks kõigis ELi 
ametlikes keeltes, ning märkisid juba praeguseks saavutatud 
märkimisväärset ideede ja külastajate arvu. Märgiti, et vaatamata 
tsensuuriga seotud esialgsetele hirmudele on tulnud blokeerida vaid üksikud 
kasutajad. Teised leidsid, et osalejate arv peaks olema suurem ja et 
platvorm ei ole veel piisavalt tuntud ega jõua veel piisava hulga kodanikeni 
(eelkõige noorte ja naisteni) ning platvormi edendamiseks on vaja teha 
rohkem jõupingutusi. Mitu sõnavõtjat kutsus üles muutma platvormi 
juurdepääsetavaks ja kasutajasõbralikuks kõigi, sealhulgas puuetega 
inimeste jaoks. Mõned tegid ettepaneku jätkata platvormiga ka pärast 
konverentsi, võib-olla ka kodanike struktureerituma osalemise kontekstis 
tulevikus. 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=et
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Rõhutati, et paljud platvormil esitatud ideed on juba leidnud tee 
paneelaruteludesse, ning sellele järgnenud mõttevahetusel viidati mitmes 
sõnavõtus otse platvormi ideedele. Sõnavõtjad esitasid laiaulatusliku valiku 
prioriteete järgmistes poliitikavaldkondades: digiüleminek, majandus ja 
konkurentsivõime, piirkondade roll, finantsteenused, sotsiaalne õiglus, 
tervishoid, õigusriigi põhimõte, demokraatia, kodanike osalemine, keskkond 
ja kliima, ränne, energia, põhiõigused, väärtused, välispoliitika, ühine kaitse, 
julgeolek, haridus ja kultuur. 

Mõned sõnavõtjad esitasid tähelepanekuid konverentsi enda protsessi ja töö 
kohta. Mitmel korral juhiti tähelepanu vajadusele võtta konverentsi tulemuste 
suhtes konkreetseid järelmeetmeid, samuti Lääne-Balkani partnerite 
kaasamise tähtsusele. Mitmed osalejad taotlesid kodanikele rohkem 
võimalusi suhtlemiseks teiste täiskogu liikmetega, eelkõige valitud 
esindajatega. Kaasesimees Guy Verhofstadt võttis teadmiseks väljendatud 
mured kodanike kaasamise pärast ja rõhutas, et järgmiste täiskogu 
istungjärkude vorm on erinev, kuna neil keskendutakse Euroopa kodanike 
paneelarutelude tulemustele, asetades seega kesksele kohale kodanike 
ideed. 

Konverentsi kolm kaasesimeest tänasid kõiki osalemise ja antud panuse 
eest ning kuulutasid konverentsi teise istungjärgu lõppenuks. 

Reedel, 22. oktoobril kohtusid esimest korda üheksa täiskogu töörühma, 
millest igaühte kuulub umbes 50 täiskogu liiget ja mis käsitlevad kõiki 
platvormi / Euroopa kodanike paneelarutelude teemasid. Euroopa 
Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja liikmesriikide 
parlamentide esindajad juhivad kõik vastavalt kahte töörühma, samal ajal kui 
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Euroopa Noortefoorumi esimees juhib ühte töörühma. Esimesel koosolekul 
asusid töörühmad arutama esimesi muljeid erinevatest riigisisestest ja 
Euroopa kodanike paneelaruteludest ning nende vastavate 
teemavaldkondadega seotud ideid mitmekeelselt digiplatvormilt. 

E. Juhatus  

Euroopa tuleviku konverentsi juhatus kohtus ajavahemikus 2021. aasta 
juulist oktoobrini kahel korral, nimelt 19. juulil ja 20. septembril. Iga 
koosoleku üksikasjalik aruanne on kõigis keeltes kättesaadav mitmekeelsel 
digiplatvormil juhatuse jaotises.  

 

Oma 19. juuli koosolekul kiitis juhatus heaks konverentsi kodukorra artikli 16 
muudatuse, mis puudutab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning 
sotsiaalpartnerite suuremat esindatust konverentsi täiskogus. Juhatust 
teavitati ka Euroopa kodanike paneelarutelude korraldamise ajakohastatud 
praktilisest korrast, eelkõige seoses paneelarutelude järjekorra ja 
toimumiskohtadega ning teemade piiritlemise metoodikaga, konverentsi 
täiskogu töörühmade ettevalmistuste seisust ning Euroopa tuleviku 
konverentsi ühisest teabevahetuskavast. 

Juhatuse 20. septembri koosolekul teavitati juhatust Euroopa kodanike 
paneelaruteludest ja eelkõige 1. paneelarutelu esimesest voorust saadud 
positiivsetest kogemustest, ning toimus arvamuste vahetus. Juhatust 
teavitati ka mitmekeelsest digiplatvormist, sealhulgas vahearuannetest ja 
platvormi modereerimisest, ning toimus arvamuste vahetus. Lisaks kinnitas 
juhatus konverentsi täiskogu 22. ja 23. oktoobri istungjärgu esialgse 

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=et
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päevakorra, koos teemade rühmitamisega hommikusteks ja 
pärastlõunasteks istungiteks, ning korraldas arvamuste vahetuse 
konverentsi täiskogu avaistungjärgu üle. Juhatust teavitati konverentsi 
täiskogu töörühmade ettevalmistuste seisust ning arutati lahendamata 
küsimusi. 

F. Muud tegevused  

Euroopa tuleviku konverentsiga seotud teabevahetus on ELi institutsioonide 
– Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni – ja liikmesriikide 
ühine vastutus. Konverentsi tutvustamine tähendab eelkõige mitmekeelse 
digiplatvormi kui konverentsi keskse vahendi tutvustamist. ELi institutsioonid 
on jätkanud kooskõlastatud jõupingutusi, et teavitada ulatuslikult Euroopa 
tuleviku konverentsist ning selle eri osadest ja üritustest. Nad on teinud seda 
sihipäraste sotsiaalmeediakampaaniate, sealhulgas tasuliste reklaamide 
kaudu, korraldades teavitusüritusi ja osaledes neil (neid on toimunud 
mitusada ja neid tuleb veel palju) ning toetades ka tegevuse kvaliteetset 
kajastamist traditsioonilistes meediakanalites. 

Alates 2021. aasta septembrist on Euroopa kodanike paneelarutelude 
edendamiseks ja nendest teavitamiseks võetud ulatuslikke 
teavitusmeetmeid, mis hõlmavad järgmist: 

 ajakirjanduse teavitamine ja paketid meediale (pressiteated, 
meedianõuanded, taustadokumendid, veebiülekanded jne); 

 ajakirjanike kutsumine Strasbourgis toimunud esimestele 
aruteluvoorudele (kokku osales üle 100 ajakirjaniku); 

 neli tehnilist teabekoosolekut meediale (kolm Strasbourgis ja üks 
Brüsselis); 

 paneelaruteludes osalevatele kodanikele antav võimalus saada n-ö 
konverentsi saadikuks ning suhelda aktiivselt nii traditsiooniliste 
meediakanalite kui ka sotsiaalmeediaga; 

 kodanike ideede põhjal kokku pandud videoklippide sari, mida 
kasutatakse teabevahetuse eesmärgil. 

https://futureu.europa.eu/?locale=et
https://futureu.europa.eu/?locale=et
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Selle tulemusena on konverents kogu ELis ja ka sotsiaalmeedias juba 
laialdaselt kajastamist leidnud. Paljud paneelaruteludel osalejad on 
tutvustanud oma isiklikke lugusid ja ideid Euroopa tuleviku kohta. 
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Euroopa Regioonide Komitee on rakendanud pidevat teabevahetus- ja 
teavitustegevust, sealhulgas korraldanud rohkem kui 120 kohalikku, 
sealhulgas piiriülest ja riikidevahelist kodanike paneelarutelu ja mitmeid 
kõrgetasemelisi üritusi. 2021. aasta Euroopa piirkondade ja linnade nädal, 
mis on ELi tähtsaim piirkondlikele ja kohalikele sidusrühmadele pühendatud 
üritus ja mis tõi kokku 17 600 osalejat, aitas samuti kaasa konverentsi 
demokraatlikule arutelule. 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis samuti meetmeid, et tagada 
oma liikmete ja nende esindatud rühmade täielik osalemine esimeses 
otseses üleeuroopalises kodanike arutelus ELi tulevaste väljakutsete ja 
prioriteetide üle. Edendati mitmeid kohalikke üritusi, sealhulgas riiklikke 
konsultatsioone ja kesktasandil komitee rühmade või sektsioonide 
korraldatud üritusi, samuti teabe- ja koolitusüritusi asjaomastele 
sidusrühmadele, sealhulgas sotsiaalpartneritele ja organiseeritud 
kodanikuühiskonnale, et neil oleks võimalus anda oma panus ja saada 
täpsemat teavet eri menetluste kohta. 

Samuti kutsus Euroopa linnapeade pakt kõiki allakirjutanuid üles aktiivselt 
osalema ja propageerima konverentsi kodanike seas. Euroopa tuleviku 
konverentsiga on seotud mitmed käimasoleva kampaania raames toimuvad 
üritused, mille uuendatud eesmärk on saavutada õiglasem ja 
kliimaneutraalne Euroopa. Kodanikuühiskonna Euroopa tuleviku konvent 
ning muud ELi, riigi ja piirkondliku tasandi kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ja platvormid on toetanud ühiseid jõupingutusi ja ühist 
eesmärki. 

 

  

https://cor.europa.eu/et/Pages/default.aspx
https://cor.europa.eu/et/engage/Pages/Future-of-Europe.aspx#Üritused
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/et
https://www.eesc.europa.eu/et/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.linnapeadepakt.eu/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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Ühisdeklaratsiooni kohaselt on konverents Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
Euroopa Komisjoni ühine ettevõtmine, mille raames tegutsevad nimetatud 
osalised võrdsete partneritena koos Euroopa Liidu liikmesriikidega. 
Liikmesriigid panustavad konverentsi lisaürituste kaudu vastavalt oma 
riiklikule eripärale. 

Liikmesriikides on käimas mitmesugused üritused ja algatused riiklikul, 
piirkondlikul, kohalikul ja mõnel juhul ka riikidevahelisel tasandil, millel on 
tuhandeid osalejaid. Kõnealuste ürituste ja algatuste korraldamise peamine 
eesmärk on kuulata kodanikke ja kaasata neid nii palju kui võimalik 
aruteludesse Euroopa Liidu üle. Kaasavus ja kodanikeni jõudmine on samuti 
nende ürituste ja algatuste prioriteet, kusjuures püütakse kaasata neid, kes 
tavaliselt ei ole ELi küsimustes aktiivsed ega osale neis. 

Selleks et jõuda võimalikult paljude kodanikeni, on korraldatud erinevaid 
kampaaniaid ja algatusi, et suurendada teadlikkust konverentsist ja selle 
digitaalsest platvormist liikmesriikides ning julgustada kodanikke osalema. 
Mitu liikmesriiki on loonud ka konverentsile pühendatud veebisaidid, et 
koondada teavet riigi tasandil. 

On toimunud või parasjagu korraldatakse eri liiki üritusi, kus kasutatakse 
tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud lähenemisviiside kombinatsiooni, 
sealhulgas mitmesugused alt üles suunatud algatuste toetamise viisid. 

Liikmesriikides on tegevusi ja üritusi korraldanud või korraldamas erinevad 
institutsioonid ja sidusrühmad, sealhulgas riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud 
ametiasutused, kodanikuühiskonna organisatsioonid, sotsiaalpartnerid, 
ühendused ja kodanikud. Mõnel juhul osalevad konverentsiga seotud 
ürituste korraldamises aktiivselt ka vabaühendused, kultuuriasutused, 
mõttekojad, ülikoolid ja teadusasutused. Liikmesriikides asuvad komisjoni 
esindused ja Euroopa Parlamendi bürood on tihedalt seotud paljude 
konverentsitegevuste ja -ürituste korraldamisega. 

Teatavad konverentsi raames korraldatud üritused hõlmavad 
veebikonsultatsioone, arutelusid, arutelude sarjasid, õpikodasid, seminare, 
küsitlusi ja teemarühmi.  

Paljudes nendes tegevustes ja üritustes pööratakse erilist tähelepanu 
noorema põlvkonna kaasamisele, näiteks koos kooliõpilaste või üliõpilastega 
korraldatavate tegevuste kaudu, tehes tihedat koostööd koolide, 
haridusasutuste ja ülikoolidega. 

III TEGEVUS RIIKLIKUL / 
PIIRKONDLIKUL / KOHALIKUL 
TASANDIL 
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Üritused tuleb registreerida digiplatvormil ja korraldajatel soovitatakse üles 
laadida ürituste aruandeid, et nende tulemusi saaks – nagu kõiki platvormi 
sisendid – kasutada konverentsi protsessis platvormi aruannete kaudu. 

Lisaks korraldatakse praegu mitmes liikmesriigis riigisiseseid kodanike 
paneelarutelusid, kus kodanikud, kes esindavad üldist elanikkonda, 
arutlevad oma prioriteetide üle Euroopa tulevikku silmas pidades. Nagu 
ühisdeklaratsioonis ette nähtud, arutatakse riigisiseste ja Euroopa kodanike 
paneelarutelude soovitusi, mis on rühmitatud teemade kaupa, konverentsi 
täiskogus ilma eelnevalt kindlaks määratud tulemuseta ja piiramata arutelu 
ulatust eelnevalt kindlaks määratud poliitikavaldkondadega. 

Selleks et aidata liikmesriike, kes soovivad korraldada riigisiseseid kodanike 
paneelarutelusid, avaldati 26. mail 2021 suunised, milles on esitatud hea 
arutelu põhimõtted2. 

 

  

                                                
2 Kättesaadav mitmekeelsel digiplatvormil aadressil https://futureu.europa.eu/pages/our-
guides. 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=et
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=et
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=et
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Euroopa kodanike paneelarutelud korraldavad oma kolmanda aruteluvooru 
ja esitavad oma soovitused. Seisukohtade esitamine ja arutelud 
mitmekeelsel digiplatvormil jätkuvad ning lõpparuanne koostatakse 
2022. aasta alguses. Konverentsi täiskogu järgmine istungjärk on kavas 21.–
22. jaanuaril 2022 ja selle raames alustatakse arutelu riigisiseste ja Euroopa 
kodanike paneelarutelude soovituste üle. 

Lisateave konverentsi kohta on kättesaadav veebisaidil 
https://futureu.europa.eu. 

 

 

 

 

 

IV JÄRGMISED SAMMUD 

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