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1. Paneelarutelu korraldusprotsessi juhtpõhimõtted 
 

Kogu paneelarutelu korraldamise protsess kavandati nii, et see oleks kooskõlas suunistega 

riigisisesteks kodanike paneelaruteludeks Euroopa tuleviku konverentsi raames. Täpsemalt: 

• Eesmärk:  

Kõik paneelarutelus osalema kutsutud inimesed täitsid osalemisküsimustiku, milles oli ära 

toodud projekti eesmärgid koos konkreetsete viidetega Euroopa tuleviku konverentsile, 

käsitletavad teemad ja kaasamismeetodid. 

• Läbipaistvus: 

Kõik selle algatuse tutvustamiseks vajalikud materjalid tehti osalejatele erinevate vahendite 

abil kättesaadavaks, viidates alati konverentsi ametlikule veebisaidile ja saates materjalid e-

posti teel kõigile osalejatele. 

• Kaasamine: 

Osalemiskutse esitamisel kasutati erinevaid võimalusi, näiteks: e-posti kutse ettevõtte SWG 

kogukonna liikmetele ning linkide levitamine taotlusvormi täitmiseks Twitteri ja Linkedini 

kaudu. Selle tulemusel avas taotlusvormi üle 400 inimese ja 245 inimest esitasid taotluse. 

Osalejad valiti (juhuslikkuse alusel) nii, et oleks tagatud erineva soo, vanuse, sotsiaalse 

tausta, elukoha ja tööhõivestaatusega inimeste kaasamine. 

• Esindavus: 

Kuigi valimi suurus ei ole statistiliselt esinduslik, moodustati valim sihtrüma mikrokosmose 

reprodutseerimiseks nii, et osalejate kogum oleks maksimaalselt mitmekesine. 

• Teave: 

Kõigile osalejatele anti palju teavet nii konverentsi kui ka paneelarutelul arutatud teemade 

kohta. Sissejuhatavas osas korrati projekti eesmärke ja detaile neutraalsuse ja täielikkuse 

põhimõtetest lähtuvalt. Kõigile osalejatele anti võimalus küsida SWG projektijuhtide 

telefonidele otse helistades ürituse kohta rohkem teavet ja üksikasju. 

• Töörühmad: 

Kogu protsessi peamine eesmärk oli koostada Euroopa Liidule suunatud konkreetsed 

soovitused, mille osas osalejad on üldiselt üksmeelel. Töös rakendati sellist lähenemisviisi ja 

töörühmasid juhiti selliselt, et tulemuseks oli protsess, mis keskendus osalejate sisendite 

kogumisele ning nende analüüsile ja sünteesile ning kontrollimisele ja valideerimisele 

rühmade endi poolt järgmises aruteluvoorus. 

• Ajakava: 

Aruteluvoorude ajal loodi rahulik õhkkond, mis andis osalejatele piisavalt aega uurida 

küsimusi, mille üle neil paluti arutleda, väljendada oma arvamust ja kuulata teiste seisukohti. 

Samal põhjusel otsustati jagada kaks peamist rühma kaheks alarühmaks. Töö jagati ka 

kahele päevale, et tekkinud kaalutlusi oleks võimalik nõuetekohaselt  vaagida. 
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• Järelmeetmed:  

Viimasel tööpäeval osalesid kõik paneelid töö esimeses etapis välja töötatud soovituste 

esimese projekti kontrollimises ja valideerimises. Pärast tulemusi käsitleva aruande esitamist 

ministrite nõukogu eesistuja kantselei Euroopa poliitika osakonnale ja asjakohase loa 

saamist edastati soovituste lõplik versioon kõigile paneelarutelus osalejatele. Osalejatel 

paluti alati jätkata konverentsi tegevuse jälgimist veebisaidi ja avaldatavate ajakohastuste 

kaudu. 

• Usaldusväärsus: 

SWG viis saadud ülesande kohaselt kogu tööprotsessi läbi täiesti sõltumatult. Ministrite 

nõukogu eesistuja kantselei Euroopa poliitika osakonda teavitati pidevalt algatuse eri 

etappidest ja saavutatavatest tulemustest. 

• Eraelu puutumatus: 

Osalejate eraelu puutumatus oli täielikult tagatud. Paneelarutelul osalemiseks pidid kõik 

kandidaadid allkirjastama seadusjärgse teadliku nõusoleku vormi. 

• Hindamine: 

Protsessi lõpus esitati kõigile osalejatele saadud kogemuste hindamiseks küsimustik, mille 

tulemused on kokkuvõtlikult esitatud käesolevas aruandes. 

 

2. Osalejate valiku- ja kaasamismenetlused 
 

Valik 

Ürituseelse teavitusetapi eesmärk oli kaasata vähemalt 50 Itaalia kodanikku, kes on huvitatud 

algatuses osalemisest. 

Selleks töötati välja lühike taotlusvorm – : SWG veebiplatvormil täidetav küsimustik, mille kaudu kõik 

algatuses osalemisest huvitatud isikud said esitada taotluse, esitades minimaalsed andmed, mis olid 

vajalikud nende paigutamiseks klastritesse, millest osalejad juhuslikkuse alusel välja valiti. 

Osalemiseks vajalikud tingimused olid internetiühenduse kättesaadavus, mikrofoni ja 

videokaameraga varustatud seade ning konverentsi harta allkirjastamine. 

Taotlusvormi levitati SWG kontode kaudu suhtlusvõrgustikes. Selleks tehti Twitteris kuus postitust 

ja Linkedinis üks postitus, mille tulemused olid järgmised: 

 
Suhtlusvõrgustik 

Kuupäevad Vaatamisi Taotluslingi avamine 

Twitter 6 postitust ajavahemikus 
8.–10. märts 

889 31 

 

Linkedin 

1 postitus 

8. märtsil 
410 2 5 
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Samal ajal kutsuti taotlusi esitama ka SWG kogukonna liikmeid. Seda vastavalt osalema kutsumise 

strateegiale, mille eesmärk oli tagada Itaalia elanikkonna võimalikult suur esindatus mitte ainult 

sotsiaal-anagraafiliste omaduste, vaid ka ideede, kultuuriliste suundumuste ja väärtuste osas. 

Taotluste esitamine toimus ajavahemikul 8. märts 2022 kell 8.00 – 10. märts 2022 kell 16.00 ja selle 

käigus avati taotlusvorm 420 korda ja täideti 225 taotlust. 

Osalemiseks vajalikud tingimused täitsid 140 inimest, kellest 70 valiti välja lähtudes kriteeriumist, 

mille eesmärk oli tagada osalejate tasakaalustatud esindatus soo, geograafilise jaotuse, vanuse ja 

haridustaseme osas. 

Kandidaatide valiku menetluses pöörati erilist tähelepanu sellele, et järgida osalejate valikul õiglase 

tõenäosuse põhimõtet, ning menetlused põhinesid tingimusliku juhuslikkuse kriteeriumil. 

Valiku juhuslikkus oli projekti keskne element, et tagada juurdepääsuprotsessi õiglus. Kõnelause 

algatuse vaimus näis siiski olevat oluline määrata kindlaks strateegia, millega ei tagata üksnes 

võimalikult suure arvu osalejate kaasamine, vaid ka valitud osalejate maksimaalne heterogeensus, 

et edendada maksimaalset kaasavust. 

 

Kokkuvõttes oli osalemiskriteeriumitele vastavate isikute jaotus järgmine: 

 

 

Pärast 70 kandidaadi väljavalimist helistati ürituse hommikul neile valitud kandidaatidele, et kinnitada 

nende osalemine. Selle viis läbi SWG struktuuri kuuluv CATI kontaktkeskus. Kokku registreeriti selle 

etapi lõpuks 59 osalejat, kes kinnitasid oma osalemist. Neist osales aktiivselt paneelarutelus 55 

inimest. 
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Paneelarutelu sotsiaalne ja vanuseline koosseis oli järgmine: 

  

 

Värbamisprotsessi tulemused olid kokkuvõtlikult järgmised: 
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Teabematerjalid 

Selleks et tagada kohe algusest kõrge motivatsioon ja aktiivne osalemine, tehti kõigile osalejatele 

kättesaadavaks järgmised materjalid: 

• Euroopa tuleviku konverentsi ja riiklike paneelarutelude tutvustuslehed; 
• Euroopa tuleviku konverentsi harta; 
• paneelaruteludel arutatavate teemavaldkondade teemad; 
• osalemiseks vajalik tehniline ja korralduslik teave. 

 

3. Paneelarutelu töökorraldus 
 

Selleks et töötavad inimesed saaksid võimalikult palju osaleda, korraldati paneelarutelu kahel 

järjestikusel poolikul päeval, millest üks oli riigipüha, vastavalt järgmisele ajakavale: 

• reede, 11. märts kell 16.00 – 20.00 

• laupäev, 12. märts kell 10.00 – 12.00 

Ühelt poolt oli selle otsuse eesmärk hõlbustada töötajate osalemist algatuses ja teiselt poolt jagada 

osalemisse panustatavat aega, soodustades suuremat tähelepanu ja kaasatust ning tõhustades 

esitatud küsimuste ja ettepanekute üle toimuvat mõttevahetust. 

Paneelarutelus osalejad osalesid kahes aruteluvoorus platvormi GoToMeeting kaudu ja jagunesid 

nelja rühma (kaks iga teemavaldkonna kohta); aruteluvoore juhatas SWG moderaator ja neis osales 

sõnavõttude protokollija. Moderaatorid juhtisid rühmi kahe erineva arutelusuuna raames (üks iga 

teemavaldkonna kohta), mille eesmärk oli kaasata võimalikult palju kõiki osalejaid ning tagada 

maksimaalsel kaasamisel ja neutraalsusel põhinev lähenemisviis. 

 

 

4. Töökava 
 

Esimene aruteluvoor (reede, 11. märts 2022) 

• 15.00 – Ühenduse loomine ja osalejatele platvormiga liitumise ning oma audio- ja 

videosüsteemide toimimise kontrolli võimaldamine 

• 16.00 – Moderaatori sissejuhatus: algatuse põhjuste ja töö struktuuri tutvustamine 

• 16.15 – Osalejate jaotamine rühmadesse taotluste esitamise etapis märgitud eelistuste 

alusel 

• 16.20 – Rühmaarutelu algus 

• 20.00 – Aruteluvooru lõpp. 
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Teine aruteluvoor (laupäev, 12. märts 2022) 

• 10.00 – Töö jätkumine koos esimese päeva töötulemuste kokkuvõttega 

• 10.15 – Arutelu jätkamine, osalejate ideed ja märkused 

• 12.00 – Töö lõpp 
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5. Esitatud soovitused 
 

Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad 
 

1. 20. sajandi tootmismudelist loobumine 
 

Paneelarutelus osalejad tajuvad, et viimased ülemaailmsed sündmused (COVID-19 pandeemia ning 

konflikt Venemaa ja Ukraina vahel) on ilmselgelt näidanud praeguse Euroopa tootmismudeli piiratust 

ja toonud esile vajaduse vaadata läbi lähenemisviis, mida paljud nimetavad „kahekümnenda sajandi 

mudeliks“. 

Tõendid Euroopa sõltuvuse kohta Euroopa Liitu mittekuuluvatest riikidest ostetavast energiast ja 

toidust ning (pandeemia ajal tehtud) avastus, et me ei suuda ise toota meditsiiniseadmeid ja 

vaktsiine koguses, mida vajame, et ise hakkama saada viiruse leviku tõkestamisega, on pannund 

meid aru saama  meie majandussüsteemis esinevast, sõltumatuse puudumisega seotud 

fundamentaalsest nõrkusest. 

Samal ajal valitseb selge arusaam, et tugevam majandus, mis suudab luua töökohti sotsiaalse 

õigluse kontekstis, peab olema tehnoloogiliselt tugev. Selleks on oluline toetada haridussüsteemi, 

mis keskendub üha enam teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkondadele. 

Tehnoloogiline innovatsioon, kestlik energia ning samuti turism ja kultuur näivad olevat 

Euroopa tulevase majanduse arengu kolm peamist suunda, pöörates erilist tähelepanu põhitootmise 

säilitamisele, et vältida ohtu, et oluliste toodete ja toorainetega varustamine sõltub liigselt ELi 

mittekuuluvatest riikidest. 

 

LÜHIÜLEVAADE SOOVITUSTEST 

1. Tõhus toimetulek kliimamuutustega ning alternatiivsete energiaallikate 

kasutamine 

2. Investeerimine turismil ja kultuuril põhinevasse majandusse, sealhulgas 

paljudesse Euroopas asuvatesse vähetuntud sihtkohtadesse 

3. Keskendumine tehnoloogiale ja innovatsioonile kui majanduskasvu mootoritele 

4. Teistest riikidest sõltuvuse vähendamine tooraine, energiaallikate ja 

põllumajanduse osas  

5. Noori reaalaineid õppima innustamine 
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2. Tootmise loov ja kaasav reguleerimine  
 

20. sajandi majanduskorraldusest loobumiseks tuleb läbi vaadata ka äritegevuse reguleerimise 

normid ja menetlused. Selles küsimuses on esitatud neli soovitust, millel on ühine loogika: ühelt poolt 

normide lihtsustamine ja teiselt poolt kõrge valvsuse säilitamine väärkäitumise suhtes (eelkõige 

seoses võltsimise ja kõlvatu konkurentsiga). 

Suurt tähelepanu pööratakse vajadusele, et majandusnormid oleksid eelkõige loovad, vähendades 

nii palju kui võimalik valikuid, mis nõuavad tootmisprotsesside standardimist (mis kahjustab 

kultuuriga tihedalt seotud spetsiifilisi kohalikke tooteid) aga ka põllumajanduslike varade hävitamist 

seoses vajadusega säilitada eelnevalt kindlaks määratud tootmiskogused. 

 

LÜHIÜLEVAADE SOOVITUSTEST 

 
1. Bürokraatia vähendamine (load, sertifikaadid) 

2. Toodete standardimise vähendamine ning kohalike ja piirkondlike kultuuri- 

ja tootmisiseärasuste tunnustamine (tootmistraditsioonide austamine) 

3. Põllumajanduslikus tootmises loobumine „kindlate kvootide“ loogikast, 

millega kaasneb üleliigse toodangu hävitamine 

4. Võltsimise ja kõlvatu konkurentsi vastu võitlemine 

 

3. Kasvu mõõtmine inimeste õnnelikkuse, mitte toodete koguse alusel 
 

20. sajandi tootmismudelist loobumine ei tähenda mitte ainult tootmismeetodite muutmist, vaid ka 

uue kultuuri juurutamist, mille puhul kasvunäitajad ei keskendu mitte ainult toodetud kaupade 

kogusele, vaid ka selle tagamisele, et inimesed saaksid õnnelikuks. Uues majanduses ei saa mõju 

ja investeeringute hindamisel keskseks teemaks olla enam kaubad, vaid need peavad olema 

inimesed. See tähendab vajadust minna toodetud kaupade kogusel põhinevalt näitajate süsteemilt 

(SKP) üle süsteemile, mis võimaldab mõõta inimestele loodud heaolu (SKÕ – sisemajanduse 

koguõnn). 

 

LÜHIÜLEVAADE SOOVITUSTEST 

1. Sellise majanduse arendamine, mis keskendub pigem õnneloomele 

(sisemajanduse koguõnn) kui kaupadele (sisemajanduse koguprodukt) 
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4. Riikidevahelise integratsiooni suurendamine 
 

Kõigile, sealhulgas isegi neile, kes on Euroopa Liidu praeguse ülesehituse ja seniste saavutustega 

vähem rahul, on selge, et rahaliidust ei piisa ja et Euroopal peab olema võimalik areneda üha 

tugevamaks sidusaks poliitiliseks üksuseks, kes suudab pidada rahvusvahelisi läbirääkimisi ühel 

häälel ja tegutseda liidusiseselt solidaarsemalt. Euroopa Liidu poliitilise, kaubandusliku ja tootliku 

tugevuse suurendamise võtmeaspektiks on ühtsuse suurendamine: peamiste seaduste 

homogeensus ning integreeritud ja sidus ettevõtete ja kodanike maksustamise süsteem, milles 

viiakse omavahel kooskõlla kodanikele makstavad palgad ja neile osutatavad teenused. Ainult sel 

viisil saavutame Euroopa, mis suudab vähendada sotsiaalseid erinevusi ja edendada elukvaliteeti. 

See tähendab, et ei tehta järeleandmisi seoses viimaste aastate saavutustega ja säilitatakse heaolu 

kontseptsioon, mida paneelarutelus osalejad on nimetanud maailma kõige arenenumaks ning millele 

nende sõnul ei ole võrdset kodanikele võrdsete võimaluste ja sotsiaalse õigluse tagamisel. 

 

LÜHIÜLEVAADE SOOVITUSTEST 

1. Heaoluga seonduvate õiguste (rahvatervishoid, riiklik haridus, tööpoliitika) 

osas kompromisside tegemisest hoidumine 

2. Ühisraha ning maksesüsteemide ühendamise ja telekommunikatsiooni 

valdkonnas saavutatu konsolideerimine 

 

Ent täna ei tundu minevikus tehtu enam piisav ja Euroopa peab tulevikus tegema kindlaid edusamme 

liikmesriikidevahelise integratsiooni valdkonnas, tehes seda vastavalt sisemisele visioonile, mis ei 

põhine enam konkurentsil, vaid koostööl, ning mis annab igale Euroopa kodanikule võimaluse 

kasutada samu tagatiste ja võimaluste süsteeme kõigis liidu liikmesriikides. 

 

LÜHIÜLEVAADE SOOVITUSTEST 

1. Individuaalsete riikide omakasupüüdlikkuse ja teiste riikide arvelt 

individuaalse kasu taotlemise lõpetamine 

2. Sellise süsteemi loomine, mis näeb kõigis riikides ette ühesugused 

seadused, maksusüsteemid, õigused ja kohustused 

3. Maksusüsteemide koordineerimine erinevate riikide vahel, eelkõige seoses 

äriühingutega (vabatsoonide või madalate maksumäärade puudumine) 

4. Toodete ühtsed hinnad ja võrdse ostujõu tagamine erinevates riikides  

5. Palgaerinevuste vähendamine erinevate riikide vahel ja riikide 

geograafiliste piirkondade vahel 

6. Erinevate liikmesriikide valitsemissektori võla ühiseks vastutuseks 

muutmine 
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5. Kaasamispoliitika 
 

Euroopa, kus valitseb õiglus ning mis on võimeline pakkuma oma kodanikele õnne, on kaasav 

Euroopa, kus pööratakse alati suurt tähelepanu ebavõrdsuse vastu võitlemisele. Käesolevas 

valdkonnas tehtud soovitustega pannakse paika kurss juba ammu oluliseks peetud eesmärkide 

saavutamiseks (nt sooline võrdõiguslikkus) ning tuuakse välja uued nõuded, mis on seotud 

kaasaegse ühiskonna kultuuriliste muutustega (digitaalne ebavõrdsus ja õigus elada tervislikus 

keskkonnas). 

 

LÜHIÜLEVAADE SOOVITUSTEST 

1. Täieliku soolise võrdõiguslikkuse saavutamine, sealhulgas isa- ja 

vanemapuhkuse ning lapsehoiuvõimaluste tugevdamise kaudu 

2. Digitaalse ebavõrdsuse vastu võitlemine 

3. Selle tagamine, et kõik Euroopa kodanikud saaksid elada tervislikus ja 

kestlikus keskkonnas 

4. Sotsiaalse liikuvuse võimaluse tagamine ning seega täieliku eneseteostuse 

ja enesemääramise võimaluse tagamine 

5. Põlvkondade vahetuse edendamine kõigil tasanditel 

6. Pagulaste ja rändajate vastuvõtmise tasakaalustatud korraldus erinevates 

riikides 

 

Koolidel ja hariduspoliitikal on taas keskne roll ja seda mitte ainult noortele tööturule sisenemiseks 

vajalike oskuste andmisel, vaid ka Euroopa kultuuri loomisel. Pärast institutsioonide Euroopa 

ülesehitamist on oluline ehitada üles rahvaste Euroopa. Seda silmas pidades rõhutatakse ühise 

keele keskset tähtsust, et võimaldada dialoogi eri riikide kodanike vahel ja võrdset juurdepääsu 

teenustele. Esperanto unistus on kokku varisenud ja Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust 

on tekitanud kahtlusi seoses võimalusega kasutada ühise keelena inglise keelt, millel on keskne 

koht rahvusvahelistes suhetes ning teadus- ja majandussüsteemis. 

 

LÜHIÜLEVAADE SOOVITUSTEST 

1. Ühise keele kasutuselevõtmise edendamine 

2. Investeerimine koolidesse ja üksikute riikide ajaloo asemel Euroopa ajaloo 

õpetamisse, samuti poliitökonoomia ja kodanikuhariduse õpetamisse 

3. Kultuurile, haridusele ning erinevate liikmesriikide üliõpilaste ja kodanike 

vahetusprogrammidele juurdepääsu tagamine 
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Kaasamispoliitikal on kodanikele võimaluste tagamisel oluline osa. Sellest vaatenurgast rõhutasid 

paneelarutelus osalejad, et Itaalia ei ole sageli suutnud selleks otstarbeks eraldatud Euroopa 

vahendeid kasutada. Kaasamine ja ligipääsetavus tähendavad seda, et Euroopa institutsioonid 

seisavad kodanikele lähemal, ning Euroopa kodanike õiguste kohta on rohkem teavet ja nendest 

ollakse teadlikumad. Sellest vaatenurgast ilmnes, kui oluline on otsene liidu institutsioonide ja 

kodanike vaheline side, ilma et liikmesriigid seda tingimata vahendaksid. 

 

LÜHIÜLEVAADE SOOVITUSTEST 

1. Euroopa rahaliste vahendite kasutamise edendamine ebavõrdsuse vähendamise 

eesmärgil 

2. Euroopa institutsioonide ligipääsetavuse suurendamine ja kodanikele lähemale 

toomine 

3. Kodanike otsese institutsioonidega suhtlemise soodustamine ning kodanike 

õiguste ja võimaluste selgesõnaline tutvustamine 

 

6. Tööhõive 
 

Tööhõive küsimus kerkis pidevalt läbiva teemana esile ning seda nähti kui näitajat/tulemust, mis 

kajastab seda, kuidas Euroopa Liit suudab enda soovitusi järgida. Osalejate arutelu käigus ilmnes 

selgelt, et tööhõive küsimus on inimeste elus kesksel kohal, kuid seda ei saa käsitleda ilma 

majandusliku ja sotsiaalse õigluse aspektide tugevdamiseta. Soovitakse näha Euroopa Liitu, kus 

aktiivne tööhõivepoliitika jääb keskseks ning on üha enam koordineeritud. 

 

LÜHIÜLEVAADE SOOVITUSTEST 

1. Töötajate vahetuste edendamine Euroopas Euroopa tööhõivekeskuse 

kaudu 

2. Integreeritud tööhõivepoliitika ELi tasandil 

3. Stiimulite pakkumine tööd pakkuvatele ettevõtetele 
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 EL maailmas 

 

Hiljutised rahvusvahelised sündmused ja eelkõige sõda Venemaa ja Ukraina vahel on oluliselt 

mõjutanud arusaama, milline peaks olema Euroopa roll rahvusvahelisel tasandil. 

Kogutud soovitused keskendusid peamiselt eesmärgile tugevdada liitu (nii identiteedi kui ka 

majandusliku jõu mõttes) ning seada see eeskujuks ja stiimuliks suhetes teiste riikidega. 

 

 

 

 

 

1. Euroopa identiteedi tugevdamine 

 

Selleks et Euroopa Liit leiaks tunnustust väljaspool oma piire, peab ta kõigepealt olema sisemiselt 

sidus mitte ainult majanduslikult ja rahaliselt, vaid ka identiteedi ja väärtuste poolest. See identiteet 

ei ole loodud homologeerimisega, vaid kohalike eripärade edendamisega ühiste põhiväärtuste 

raames. 

Sellega seoses kaalutakse ka liidu piiride võimalikku laiendamist, mida mõne paneelarutelus osaleja 

arvates ei tohiks teha valimatult, vaid majanduslike standardite asemel peaks keskenduma pigem 

vastastikusele kultuuri ja väärtuse tunnustamisele. 

 

LÜHIÜLEVAADE SOOVITUSTEST 

1. Euroopa väärtuste, kultuuriliste tunnuste ja piirkondlike iseärasuste 

edendamine 

2. Euroopa kultuuriinstituudi loomine, et edendada austuse ja vastastikuse 

rikastamise kultuuri eri riikide kodanike vahel 

3. Kandidaatriikide hulka kuulumise põhimõtete uus määratlemine, 

tugevdades selliseid tegureid nagu kultuuriline identiteet ja väärtused 

 

  

Euroopa identiteedi 

tugevdamine 

Majanduse ja 

institutsioonide 

tugevdamine 

Koostöö 

ja partnerlused 

Poliitiline ja 

kultuuriline eeskuju 
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2. Majanduse ja institutsioonide tugevdamine 

 

Tuleviku Euroopat kutsutakse üles etendama juhtivat rolli rahvusvahelisel tasandil ning seda rolli 

saab täita ainult siis, kui liit on tugev ja teistest riikidest sõltumatu. Ollakse teadlikud sellest, et liidu 

liikmesriikidel napib tooraineid, kuid peetakse oluliseks, et liit suudaks tagada suurema sõltumatuse 

energiavarustuse, põllumajanduse ja tehnoloogiliste toodete osas. 

Selleks tuleb teha täpseid investeeringuid, et pidada teistega sammu sellistes valdkondades nagu 

tehnoloogia (kus Euroopa Liidul ei näi praegu olevat juhtiv roll), aga ka toidu- ja energiasektor. 

Venemaa ja Ukraina vaheline sõda on toonud arutelu keskmesse tagasi ka selle, kui tähtis on 

Euroopa integreeritud kaitsepoliitika, millel on eriline identiteet ja suurem autonoomia seoses 

NATOga, mille liikmesust ei seata kahtluse alla. 

Lisaks hõlmab see täpseid tulevikuvalikuid ning suuri investeeringuid teadusesse ja 

teadusuuringutesse, et suurendada noorte eurooplaste oskusi. 

 

LÜHIÜLEVAADE SOOVITUSTEST 

1. Omamaise tootmisvõimsuse tugevdamine: toidutarneahel (eelkõige nisu) 

ja tehnoloogia (mikrokiibid) 

2. Tüüpiliste piirkondlike ja Euroopa toodete edendamine 

3. Euroopa tööstusklastrite (nt teras) tugevdamine 

4. Kohaliku energiatootmise tugevdamine, pidades silmas nn rohelist 

perspektiivi (gaas, päike, tuul) 

5. Lennundus- ja kosmosetehnoloogia arendamine 

6. Euroopa teaduslaborite loomine (Euroopa viiruspank) 

7. Ühise Euroopa armee loomine, mis tegutseb NATO raames, kuid suudab ka 

iseseisvalt tegutseda 

8. Investeerimine koolitajate koolitusse (Euroopa õpetajate vahetus, Erasmus 

õpetajatele) 

9. Euroopa teadlaste liikuvuse suurendamine uute ühenduse teadusasutuste 

arendamise kaudu 

10. Innovatiivsete idufirmade tekke edendamine 
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3. Koostöö ja partnerlused 

 

Tuleviku Euroopat ei peeta oma rikkust kaitsvaks kindluseks, vaid rahvusvahelisel areenil osalejaks, 

kes suudab pidada dialoogi kõigi maailma riikidega. Dialoog algab kaubanduslikust jõust ja peaks 

olema suunatud majandusliku juhtpositsiooni saavutamisele, mida saab tugevdada suure 

rahvusvahelise ulatusega partnerluste ja projektide loomise kaudu. 

Dialoogi käigus peetakse silmas koostööd maailma vähem turvaliste piirkondadega ja neile 

tähelepanu pööramist, kasutades sihtotstarbelisi projekte kõige vaesemate riikide arengu 

edendamiseks ning kultuuri- ja majandusvahetust idapoolsete riikidega. 

Erilist tähelepanu pööratakse ka rändeküsimusele, mis hõlmab suuremat koordineerimist eri riikide 

vahel ning ühiste menetluste kasutamist taotluste ja inimeste haldamiseks. 

 

LÜHIÜLEVAADE SOOVITUSTEST 

1. Ekspordi suurendamine 

2. Euroopa riikidevaheliste turismimarsruutide edendamine 

3. Kaubandusläbirääkimiste süsteemi väljatöötamine Euroopa tasandil 

(läbirääkimistel osalemine mitte üksikute riikide või äriühingutena, vaid 

liiduna), et saavutada parem läbirääkimispositsioon, ent järgides samas 

inimõiguste austamisega seotud piiranguid 

4. Suurte rahvusvaheliste projektide elluviimine, näiteks rahvusvaheline 

kosmosejaam 

5. Selliste projektide rahastamine Aafrikas, mille eesmärk on ehitada koole ja 

haiglaid ning mis ei kanna endas koloniaalset pärandit ja mille eesmärk on 

edendada Euroopa õiguste ja väärtuste austamist 

6. Investeerimine kohapealsesse koolitusse (eriti naistele mõeldud 

koolitusse) kõige vaesemates riikides 

7. Tehnikute ja koolitajate vahetusprogrammide edendamine 

8. Ühiste normide süsteemi loomine, millega edendatakse rändajate 

juurdepääsu ning mis hõlmaks erinevaid protsesse humanitaar- ja 

majandusrände puhul ning õiglast jaotamist eri riikide vahel koos ühiste 

normidega (loendus ning käitumise ja tööhõive kontroll) 
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4. Poliitiline ja kultuuriline eeskuju 

 

Eespool kirjeldatud stsenaariumi puhul kutsutakse Euroopat üles olema maailma tasandil õiguste ja 

eetika seisukohast selgeks poliitiliseks ja kultuuriliseks eeskujuks, näidates eeskuju otsustega, mille 

eesmärk on tagada tervislik keskkond, inimeste õiguste austamine ning dialoog ida ja lääne vahel. 

 

LÜHIÜLEVAADE SOOVITUSTEST 

1. Eeskuju näitamine rohelise maailmajaona, nullheite saavutamine enne teisi 

ja puhta energia (tuule- ja päikeseenergia) tootmise suurendamine 

2. Tehnoloogiate eksportimine nullmõjuga kaupade tootmiseks 

3. Tegutsemine ida ja lääne vahelise kokkupuutepunktina (avalik koht, 

agoraa), edendades kultuurivahetust ja ühiseid kultuurialgatusi (näiteks 

ülemaailmsed kunstipäevad, mis toimuvad rotatsiooni korras erinevates 

Euroopa pealinnades ning millel on kunstiline programm, mis hõlmab 

kunstnikke läänest ja idast) 

4. Rändeprotsesside juhtimiseks sellise Euroopa eetilise mudeli loomine , 

mida rahvusvaheliselt jagada 

 

6. Osalejatepoolne lõpphindamine 
 

Kaks päeva kestnud töö lõpus paluti kõigil osalejatel täita lühike küsimustik, et hinnata oma kogemusi. 

Hindamisküsimustik saadeti välja kaks päeva pärast paneelarutelu lõppu, et anda kõigile osalejatele 

aega kogemusi analüüsida ja anda tasakaalustatud tagasisidet. 

Kogutud tulemused näitavad eriti suurt rahulolu nii huvi seisukohast kui ka osalemise lihtsuse ning 

kuulamise ja kaasatuse tajumise seisukohast. 
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RAHULOLU PANEELARUTELUS OSALEMISEGA 

 

 

 

Kuigi osalejatel olid erinevad kogemused, oskused ja motiivid, tundsid nad end suurel määral 

kaasatuna: 98 % hindamisküsimustikule vastanutest leidis, et nad olid osalenud aktiivselt ja andnud 

arutelusse olulise panuse. 

Üldiselt arvati, et see kogemus oli väga kasulik, seda peeti eelkõige võimaluseks aktiivselt osaleda 

ja leiti, et see tõi  ühenduse institutsioonid osalejatele lähemale. Seetõttu pidasid peaaegu kõik 

vastajad vajalikuks, et seda tüüpi algatusi aja jooksul korrataks. 

 

EUROOPA TULEVIKU KONVERENTSI ITAALIA PANEELARUTELU ASJAKOHASUSE 

HINDAMINE

 

 

  

9,8

9,7

9,6

9,3

9,1

9,0

9,5

Huvi arutlusel olnud küsimuste vastu

Moderaatorite suutlikkus sõna anda ja kuulata osalejate
sõnavõtte

Arvamuste paljususe austamine

Platvormi kasutajasõbralikkus

Esitatud soovituste ja arutelu sidusus

Osalejate panuse kvaliteet

Üldine rahuolu üritusega

5

68

68

81

86

2

25

27

15

10

5

2

2

2

10 83

2

2

Üritus oli mõttetu

Üritus lähendab Euroopa institutsioone
kodanikele

Üritus võib anda positiivse panuse Euroopa
tuleviku paremaks muutmiseks

Üritus on kasulik, sest viib kodanike hääle
Euroopa institutsioonideni

Selliseid üritusi tuleks sagedamini korraldada

Nõustun täielikult Nõustun mõnevõrra Erapooletu Ei nõustu eriti Ei nõustu üldse
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Kõik osalejad märkisid, et kui selline algatus korraldatakse uuesti, osaleksid nad selles vabatahtlikult 

ning soovitaksid osalemist ka oma sõpradele. 

 

 


