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Kommenteeritud kokkuvõte 

2022. aasta jaanuaris korraldati Euroopa tuleviku konverentsi raames 
Saksamaal riigisisene kodanike paneelarutelu. Selle korraldas 
välisministeerium tihedas koostöös ifok GmbH-ga. Digitaalsetel 
ümarlauaaruteludel, mis toimusid 5. ja 8. jaanuaril, kirjeldasid umbes 
100 juhuslikult valitud kodanikku viies erinevas teemapõhises 
paneelarutelus, kuidas nad kujutavad ette Euroopa tulevikku, ja esitasid 
küsimused, mida nad peavad kõige olulisemateks. Euroopa tulevikku 
käsitleva Saksamaa kodanike paneelarutelu lõppkonverents toimus 15.–
16. jaanuaril 2022. Konverentsil esitasid osalejad ühiselt kaks konkreetset 
tegevusettepanekut kõigis järgmistes teemavaldkondades: „ELi roll 
maailmas“, „Tugevam majandus“, „Kliima ja keskkond“, „Sotsiaalne õiglus“ 
ning „Õigusriik ja väärtused“. Tegevusettepanekuid tutvustati kokkuvõtval 
üldistungil ja osalejad said nende üle hääletada. Kõik kümme ettepanekut 
saavutasid vastuvõtmiseks vajaliku 70% kvoorumi. Seejärel anti 
ettepanekud virtuaalselt üle välisminister Annalena Baerbockile. Ta saatis 
nende kohta oma kommentaarid ning sama tegid liiduvalitsuse, liidupäeva 
ja liidumaade esindajad, kes osalesid Euroopa tuleviku konverentsi 
täiskogu istungil, Saksamaa kodanikega peetavate dialoogide esindaja ja 
teised liiduvalitsuse kõrgetasemelised esindajad. 
 
Saksamaa kodanikega peetavate dialoogide esindaja Stephanie Hartung 
tutvustab neid tegevusettepanekuid Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu 
istungitel, mis toimuvad 2022. aasta jaanuaris ja märtsis Strasbourgis. 
Need tehakse kättesaadavaks ka Euroopa tuleviku konverentsi 
digiplatvormil. Nii on need osa üleeuroopalisest protsessist, mille 
tulemused esitatakse 9. mail 2022. Seejärel hindavad ELi institutsioonid, 
milliseid kodanike soovitusi saab rakendada ja kuidas seda teha. 
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Sissejuhatus 

Euroopa tuleviku konverentsi raames peetava ulatusliku avaliku arutelu 
jooksul arutlevad kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud koos ELi 
institutsioonide, liikmesriikide ja kodanikuühiskonna esindajatega selle üle, 
milline võiks olla Euroopa Liidu areng tulevikus. Alates 2021. aasta maist on 
konverentsil osalejad arutanud ELi tulevikuga seotud väljakutseid, prioriteete ja 
ideid digiplatvormil, eri üritustel, riigisisestel ja riikidevahelistel kodanike 
paneelaruteludel ning täiskogu istungitel. Konverentsi eesmärk on koostada 

järeldused konkreetsete soovitustega Euroopa Liidu tuleviku 
kujundamiseks, mis esitatakse ELi institutsioonide poliitikakujundajatele ja 
mida arutatakse, pidades silmas nende võimalikku rakendamist. 
 
Euroopa tuleviku konverentsi käsitleva ühisavalduse kohaselt võib iga 
liikmesriik pakkuda konverentsile täiendavaid sisendeid, näiteks riigisiseste 
kodanike paneelarutelude kaudu või temaatiliste ürituste vahendusel. 
Saksamaa Liiduvabariigi Välisministeeriumi ülesandel ja tihedas koostöös 
sellega korraldas ifok GmbH liiduvalitsuse nimel Euroopa tulevikku 
käsitleva riigisisese kodanike paneelarutelu. 2022. aasta jaanuaris 
vahetasid umbes 100 juhuslikult valitud kodanikku arvamusi selle üle, 
milline võiks olla ELi areng tulevikus, arutasid ja prioriseerisid konkreetseid 
teemasoovitusi, tegid kindlaks nendega seotud väljakutsed, töötasid välja 
asjakohased lahendused ja sõnastasid lõpuks konkreetsed 
tegevusettepanekud koos vastavate põhjendustega. 16. jaanuaril 
toimunud lõppkonverentsil1 tutvustati neid ettepanekuid Saksamaa 
välisministrile Annalena Baerbockile. Ta saatis tegevusettepanekute kohta 
oma kommentaarid ning sama tegid liiduvalitsuse, liidupäeva ja 
liidumaade esindajad, kes osalesid Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu 
istungil, Saksamaa kodanikega peetavate dialoogide esindaja ja teised 
liiduvalitsuse kõrgetasemelised esindajad. 

  

 
1 16. jaanuaril 2022 toimunud lõppkonverentsi otseülekande salvestust on võimalik järelvaadata 
siin: https://bit.ly/3ABc9SQ. 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/8/ET_-_U%CC%88HISAVALDUS_EUROOPA_TULEVIKU_TEEMALISE_KONVERENTSI_KOHTA.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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Euroopa tasandil hõlmab Euroopa tuleviku konverents väga mitmekesist 
teemaderingi. Kõigepealt Euroopa tuleviku konverentsi üheksa teemat 
rühmitati ja seejärel jagati need Euroopa kodanike paneelarutelude nelja 
paneeli vahel: 

• esimene paneelarutelu „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja 
töökohad / haridus, kultuur, noored ja sport / digiüleminek“; 

• teine paneelarutelu „Euroopa demokraatia / väärtused ja õigused, 
õigusriik, julgeolek ja turvalisus“; 

• kolmas paneelarutelu „Kliimamuutused ja keskkond / tervis“; 

• neljas paneelarutelu „EL maailmas / ränne“. 
 
Kõnealusel riigisisesel kodanike paneelarutelul järgiti sama struktuuri, kuid 
keskenduti eelkõige järgmistele teemadele: 

• „ELi roll maailmas“; 

• „Tugevam majandus“; 

• „Kliima ja keskkond“; 

• „Õigusriik ja väärtused“; 

• viiendaks ehk vabaks teemaks valisid kodanikud Euroopa kodanike 
paneelarutelude muude teemade seast netihääletuse kaudu 
eelnevalt teema „Sotsiaalne õiglus“. 

 
Eelnevalt kindlaks määratud teemade valimisel võeti arvesse ka seda, 
millised teemad said Saksamaal Euroopa tuleviku konverentsi 
digiplatvormil kõige suurema tähelepanu osaliseks ning milliste teemade 
kohta oli Saksamaalt tulnud kõige rohkem ettepanekuid ja märkusi. 
Teemade ulatust silmas pidades oli eesmärk võimaldada sihipärasemaid 
arutelusid. Samal ajal sooviti, et viienda teema valimisega saaksid 
osalejad väljendada oma eelistusi ja huvi. Selle lähenemisviisi eesmärk on 
tagada, et riigisisestel kodanike paneelaruteludel tehtud 
tegevusettepanekud leiaksid protsessi kui terviku kontekstis heakskiitu. 
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Aruteluprotsess kavandati sellisena, et kõigil kodanikel oleks võimalik 
väljendada oma seisukohti kõigi teemade kohta ja teha lõpphääletusel 
informeeritud valik. Selleks tehti väikestes osalejarühmades protsessi 
teatavates etappides ümberpaigutusi ja moodustati uusi rühmi. Viie 
teemapõhise paneelarutelu ja üldistungi arutelu- ja tagasisideetapid 
andsid võimaluse kõigi osalejatega tutvuda ning ekspertidelt saadud teave 
kõigi teemade kohta võimaldas jõuda ühisele arusaamisele nende 
teemade ulatusest, sisu mitmekesisusest ja neid käsitlevate arutelude 
hetkeseisust Euroopa tasandil. See võimaldas osalejatel hääletada 
Saksamaa ühiskonna kaudse esindajana (vt osalejate valikut käsitlev osa) 
kümne tegevusettepaneku üle. 
 
Allpool on esitatud ülevaade väikestes rühmades toimunud aruteludest ja 
osalejate sõnastatud kümme tegevusettepanekut koos 
hääletustulemustega. 
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Arutelude ja tegevusettepanekute ülevaade 

Esimene paneelarutelu: „ELi roll maailmas“ 

Viiest teemapõhisest paneelarutelust esimesel arutasid osalejad 
seda, milline peaks edaspidi olema Euroopa Liidu roll maailmas. 
Osalejad kirjeldasid, kuidas nad kujutavad ette demokraatlikku 
ja suveräänset Euroopat, mis edendab mitmekesiseid ja häid 

välispoliitilisi suhteid ning ühendab majandusliku tugevuse tõhusate 
kliimameetmetega. 
 
Osalejad olid üksmeelel selles, et praegu on ELi jaoks rahvusvahelisel 
tasandil seisukohtade võtmisel takistuseks sisevastuolud ning see, kui iga 
riik tegutseb üksipäini. Kõnealuses kontekstis arutati seetõttu ka 
ettepanekut asendada Euroopa Liidu Nõukogus ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika üle hääletamisel nõutav ühehäälsus häälteenamust 
nõudva hääletusega. Kostus mitu üleskutset, mille järgi EL võiks kõneleda 
ühel häälel ja teha rohkem koostööd olulistes poliitikavaldkondades, 
eelkõige välis-, julgeoleku-, energia-, kliima- ja rändepoliitika valdkonnas. 
 
Arutelud selle üle, milline peaks olema ELi diplomaatiliste suhete 
konkreetne vorm, osutusid vähem üksmeelseks. Osalejad leppisid kokku, 
et Euroopa peaks püüdlema sõbralike diplomaatiliste suhete poole, 
taotledes samal ajal suuremat sõltumatust teistest riikidest. Kui mõned 
osalejad nõudsid eelkõige suuremat sõltumatust Hiinast ja Venemaast, 
viidates inimõiguste rikkumistele ja õigusriigi põhimõtte puudumisele, ning 
Atlandi-üleste suhete tugevdamist, siis teised soovisid jällegi suuremat 
sõltumatust USAst ja tugevaid majandussuhteid Hiinaga. 
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Kuigi alguses oli sellistel, kitsamas tähenduses välispoliitilistel küsimustel 
väikeste rühmade aruteludes märkimisväärne osa, jäi mõlema 
tegevusettepaneku puhul lõpuks keskne koht Euroopa majandus- ja 
kaubanduspoliitikale, tuginedes eeldusele, et ELi rahvusvaheline mõju 
tuleneb eelkõige tema majanduslikust tugevusest. Suurt rõhku pandi 
seejuures ka kliimapoliitikale. Arutelurühmad tõid välja võimalikud viisid, 
kuidas muuta Euroopa väliskaubandushuvid kliimasõbralikumaks ja 
ergutada kaupade tootmist ELis, mis mõjutab samamoodi kliimat. 

Esimene ettepanek: 
väliskaubandushuvide sidumine kliimapoliitika meetmetega 

 

„Soovitame ELil (eelkõige Euroopa Komisjonil) käivitada 
investeerimispakett, sealhulgas rahastamisprogramm, 
kliimasõbralike tehnoloogiate ja innovatsiooni jaoks. Seda 
paketti tuleks rahastada kliimaga seotud 
imporditollimaksudest, mis eraldataks ja makstaks välja 

tekitatud kliimakahju rahaliseks hüvitamiseks. Sellega seoses 
võetaks teatavate toodete puhul kasutusele punktipõhine kestlikkuse 
hindamise süsteem. Ülemaailmsete kliimaeesmärkide saavutamisele 
aitaks kaasa selge ELi seisukoht ning tugev ja innovatiivne Euroopa. 
See aitaks tugevdada Euroopa Liidu rolli vastutustundliku ja 
ülemaailmse teerajaja ning eeskujuna, kes tagab heaolu ja saab tuua 
kestlikke ülemaailmseid muutusi. See eesmärk on meie jaoks oluline, 
sest EL panustab püsivalt kliimamuutustevastasesse võitlusse, mis 
võib pikemas perspektiivis aidata oluliselt kaasa rahu 
kindlustamisele maailmas.“ 
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Teine ettepanek: 
stiimulite loomine selleks, et tootmine, eelkõige esmatarbekaupade 

tootmine, toimuks ELis 

 

„Esmatarbekaupade tootmise hõlbustamiseks ELis 
soovitame kiirendada ja ühtlustada 
heakskiitmismenetlusi, vähendada bürokraatiat ja 
pakkuda toetusi neile ettevõtjatele, kes toovad tootmise 
üle ELi ja/või arendavad tootmiskohti ELis. Energiakulude 

vähendamiseks peaks EL ulatuslikult edendama taastuvenergiat. 
Nende sammudega võiksime saavutada, et tarneahelad muutuvad 
lühemaks ja kliimasõbralikumaks, aitaksime ELil muutuda 
tugevamaks ja luua siin töökohti, mille puhul austatakse inimõigusi. 
See eesmärk on meie jaoks oluline, sest tootmise ületoomine ELi 
muudaks ELi rahvusvahelisel tasandil autonoomsemaks ja 
poliitiliselt vähem haavatavaks.“ 

 

  

8%
92%

Teine ettepanek teemal „ELi roll 
maailmas“:

stiimulid ELis toimuva tootmise 
edendamiseks

Jah Ei

22%
78%

Esimene ettepanek teemal „ELi roll 
maailmas“:

väliskaubandushuvide sidumine 
kliimapoliitika meetmetega

Jah Ei

Hääletamine kokkuvõtval üldistungil Hääletamine kokkuvõtval üldistungil 
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Teine paneelarutelu: „Tugevam majandus“ 

Teises paneelarutelus arutasid osalejad, kuidas tugevdada Euroopa 
majandust. Nad visandasid pildi sotsiaalselt õiglasemast EList, 

kus kehtivad ühtlustatud maksu-, tervishoiu- ja ohutusalased 
õigusaktid, kus üha suureneb nende riikide arv, kes võtavad 

oma vääringuna kasutusele euro, ja kus on tugev digitaalne taristu ning 
kliimasõbralikud kaubad ja tehnoloogilised uuendused. Arutati ka seda, 
kuidas mõjutab tööturgu suurenev digitaliseerimine. Osalejad rõhutasid ka 
andmekaitse ja küberturvalisuse vajalikkust ELis. 
 
Väikestes rühmades valitses üksmeel, et ELis on vaja ühtlustada 
standardeid ja seadusi, mis käsitlevad töö-, õppimis- ja tootmistingimusi 
ning maksusüsteeme. Näiteks oli paljude osalejate sooviks kõrgem ja 
üleeuroopaline miinimumpalk ning ühised kliimakaitse standardid ja 
maksumäärad ettevõtjatele. 

 

Osalejad kutsusid ka üles seadma ELi majandusinvesteeringute 
ja -toetuste puhul rohkem keskmesse kestlikkuse ja kliimakaitse 
kriteeriumid. See peaks võimaldama töötada välja kliimasõbralikumad ja 
ressursitõhusamad uuendused ja tehnoloogiad. Osalejad rõhutasid, et 
soovivad rohkem piiriüleseid haridus- ja koolitusvõimalusi ning 
ülikoolikursusi, mis võimaldaks ühtlasi ka parimate tavade vahetamist. 
Osalejate jaoks oli väga oluline, et see aitaks ka ELi kodanikke üksteisele 
lähemale tuua. 
 
Nagu paneelarutelus „ELi roll maailmas“, väljendati ka siin korduvalt soovi 
saavutada suurem sõltumatus teistest riikidest, eelkõige seoses kaupade 
impordiga. Osalejad olid seisukohal, et selleks on väga oluline suurendada 
igat liiki kaupade tootmisvõimsust Euroopas. Samuti arutati küsimust, 
kuidas luua täiendavaid stiimuleid innovatsiooni edendamiseks ELis. 
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Väikeste rühmade aruteludes oli olulisel kohal ka digitaliseerimise 
küsimus. Eelkõige kutsuti üles võtma kõigis liikmesriikides kiiresti 
kasutusele kiudoptilised võrgud ja võimaldama võrdset juurdepääsu kiirele 
internetile. Lõppkonverentsil oli digiüleminek ühe väikese rühma 
peateema. Osalejad tegid ettepaneku hakata ELi ettevõtteid 
digitaliseerituse taseme alusel järjestama. Teine väike rühm tegi küll 
digitaliseerimisega seoses, kuid teadmiste ja kogemuste vahetamisele 
keskendudes ettepaneku luua kogu ELi hõlmav hariduse ja koolituse 
valdkonna teabe digiplatvorm. 

 

Esimene ettepanek: 
Digi-Score – punktid kogu ELi hõlmava tugeva digimajanduse eest 

 

„Soovitame ELil ja antud juhul sidevõrkude, sisu ja 
tehnoloogia peadirektoraadil kasutusele võtta avalik 
punktisüsteem Digi-Score. See on üksikasjalik ettevõtete 
pingereastamise süsteem, mis näitab ja võrdleb ELi 
ettevõtete digiküpsuse hetketaset. 

Selle teabe avaldamine aitaks luua stiimuli digitaliseerimise 
suurendamiseks. Madala digiküpsuse tasemega ettevõtetele võiks 
teha kättesaadavaks sihipärase toetuse, et aidata neil teistele järele 
jõuda. 
See eesmärk on meie jaoks oluline, sest see aitaks sillutada teed 
tootlikkuse, tõhususe ja müügi suurendamiseks ning seega 
tugevdaks Euroopat tootmisbaasina.“ 
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Teine ettepanek: 
teabeplatvorm, mis võimaldab teadmiste ja kogemuste vahetamist 

üle kogu ELi 

 

„Soovitame ELil luua (teabe)platvormi, kus saaks (üle 
kogu ELi) vahetada teadmisi ja kogemusi. Sinna saaks 
koondada teavet rahvusvaheliste haridus- ja 
koolituskursuste kohta ELis, tutvustada parimate tavade 
näiteid ja pakkuda kodanikele võimalust esitada uusi ideid 

piiriüleseks teabevahetuseks. Lisaks võiks seal jagada teavet 
olulisemates valdkondades (nt energeetika, keskkond, 
digitaliseerimine) olemas olevate eksperdifoorumite kohta. 
See eesmärk on meie jaoks oluline, sest inimesed vajavad 
läbipaistvust seoses kättesaadavate piiriüleste haridus- ja 
koolituskursustega. Nad peaksid saama ELi tasandil rohkem teavet 
selle kohta, millised eri valdkondade foorumid ja platvormid on 
olemas.“ 

 

 

  

18%
82%

Esimene ettepanek teemal „Tugevam 
majandus“:

Digi-Score – punktid kogu ELi 
hõlmavale tugevale digimajandusele

Jah Ei

26%
74%

Teine ettepanek teemal „Tugevam 
majandus“:

teabeplatvorm, mis võimaldab 
teadmiste ja kogemuste vahetamist 

üle kogu ELi

Jah Ei

Hääletamine kokkuvõtval üldistungil Hääletamine kokkuvõtval üldistungil 
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Kolmas paneelarutelu: „Kliima ja keskkond“ 

 

Asjaolu, et valdkonnaülene kliimapoliitika teema on nüüdseks 
paljude poliitikavaldkondade lahutamatu osa, sai selgeks mitte 
ainult teistel paneelaruteludel esitatud kliimaga seotud 
küsimuste põhjal, vaid ka kolmandas paneelarutelus („Kliima 

ja keskkond“) arutatud laia teemaderingi põhjal. Kõigepealt kirjeldasid 
osalejad, kuidas nad kujutavad ette Euroopat, mis varustab end täielikult 
taastuvenergiaga, võimaldab kliimaneutraalset liikuvust, säästab 
ressursse ja kasutab neid ringmajanduses nii palju kui võimalik ning 
kaitseb elurikkust ja ökosüsteeme. Kuigi kaks väikest rühma määrasid 
kindlaks peaaegu identselt ühed ja samad eesmärgid, kirjeldasid osalejad 
üksikasjalikult nende saavutamise eri viise. 
 
Energiavarustusega seoses kutsusid kõik osalejad üles kiirelt suurendama 
taastuvate energiaallikate kasutamist ja lõpetama järk-järgult fossiilkütuste 
kasutamine. Siiski tekkisid lahkarvamused küsimuses, millal see oleks 
tegelikult saavutatav, kas tuumaenergial peaks jätkuvalt olema oma roll 
energiavarustuses ja millised tehnoloogiaid tuleks kiirel energiasüsteemi 
ümberkujundamisel eelistada. Arvamused läksid lahku ka küsimustes, kui 
ambitsioonikad peaksid olema CO2 heite vähendamise eesmärgid ning 
milline roll peaks nende saavutamises olema heitkogustega kauplemise 
süsteemil. Mõned osalejad väljendasid muret ka kliimameetmete ja 
energiasüsteemi ümberkujundamise sotsiaalse mõju pärast. 
 
Transpordisektori küsimuses väljendasid osalejad soovi parema kohaliku 
ja pikamaa-ühistranspordi järele ning selle järele, et eratranspordis 
mindaks üle e-liikuvusele. Osalejad leidsid, et energia- ja 
transpordisüsteemi ümberkujundamiseks on väga oluline arendada 
kaasaegseid energiasalvestustehnoloogiaid. 
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Kummaski väikeses rühmas väljendati korduvalt soovi ressursse säilitava 
ringmajanduse järele. Samuti kutsuti üles tööstusliku loomakasvatuse 
lõpetamisele ja mahepõllumajanduse edasiarendamisele. 
 
Lõpetuseks arutasid mõlemad väikesed rühmad ka seda, kuidas 
suurendada üksikisikute teadlikkust kliimameetmete hädavajalikkusest ja 
kestlikust tarbijakäitumisest. Üks osalejate poolt lõppkonverentsi raames 
välja töötatud ettepanekutest pakub võimaliku lahendusena avaliku 
kampaania korraldamist. Teises ettepanekus käsitletakse toodete 
kavandatud vananemise probleemi. 

 

Esimene ettepanek: 
määrus, mis käsitleb toote tagatud kasutusiga 

 

„Soovitame ELil võtta vastu õigusakti, millega tagada ELis 

toodetavate ja müüdavate toodete tootepõhine, 
pikendatud ja tagatud kasutusiga ning muuta see tarbijate 
jaoks läbipaistvaks. 
Ressursid on piiratud ja see meede aitaks neid säästa ja 

jäätmeid vältida. Sellest võidaksid keskkond, kliima ja tarbijad. 
Sel viisil soovime julgustada tootjaid tooma turule tooteid, mis on 
vastupidavamad ja parandatavad.“ 

 

Teine ettepanek: 
ELi pikaajaline kestliku tarbimise ja elustiili kampaania 

 

„Soovitame, et vastavad vahendid saaks ja kampaaniat 
juhiks üks Euroopa asutus, kellel on esindused ELi 
liikmesriikides. 
Meie eesmärk on tagada, et kõigil inimestel ELis oleks 

ühine identiteet, nad võtaksid rohkem arvesse kestliku tarbimise ja 
elustiili vajadust ning järgiksid sellist eluviisi. Need eesmärgid on 
meie jaoks olulised, sest soovime luua sisemise motivatsiooni 
kestlikuks elustiiliks.“ 
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Neljas paneelarutelu: „Sotsiaalne õiglus“ 

Selles paneelarutelus väljendasid osalejad arvamust, et 
sotsiaal-majanduslik ebavõrdsus Euroopas suureneb. 
Aruteludes leiti, et tegutseda on vaja mitte ainult palkade, 
sotsiaaltoetuste või eakate vaesuse valdkonnas, vaid ka 
sellistes valdkondades nagu tervisesüsteem, taskukohase 

eluaseme nappus, hariduspoliitika, sooline võrdõiguslikkus ja võrdsete 
elutingimuste küsimus Euroopas. 
 
Mõlemad väikesed rühmad leidsid, et sotsiaalse õigluse valdkonnas on 
keskne koht õiglasel palgal. Osalejad kutsusid üles kehtestama raske 
füüsilise töö tegijatele ja elutähtsate valdkondade töötajatele suuremat 
töötasu ning – nagu juba nõuti paneelarutelus teemal „Tugevam, 
majandus“ – ühtsete standardite kohast üleeuroopalist miinimumpalka. 
Samuti peeti oluliseks noorte töötuse ja eakate vaesuse vastast võitlust. 
 
Intensiivselt arutati hariduspoliitika küsimusi, kusjuures mõlemad väikesed 
rühmad märkisid, et haridusvõimalused ei tohiks sõltuda perekonna 
sotsiaalsest ega majanduslikust taustast ning et kõrvaldada tuleks 
juurdepääsutõkked (nt õpingute rahastamise küsimus). Samuti leiti, et 
üleeuroopalises hariduspoliitikas on oluline osa õpilaste ja üliõpilaste 
vahetusprogrammidel. 
 
  

15%

85%

Esimene ettepanek teemal „Kliima ja 
keskkond“:

toote tagatud kasutusiga

Jah Ei

28%
72%

Teine ettepanek teemal „Kliima ja 
keskkond“:

kestliku tarbimise ja elustiili 
kampaania

Jah Ei

Hääletamine kokkuvõtval üldistungil Hääletamine kokkuvõtval üldistungil 
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Veel üks oluline aruteluteema oli õiglase tervishoiusüsteemi rakendamine. 
Saksamaa puhul kutsusid mõned osalejad üles kaotama erahaigekassad, 
mis on nende arvates põhjustanud erineva kindlustusega patsientide 
erineva kohtlemise. 
 
Osalejad soovisid näha ka edusamme soolise võrdõiguslikkuse 
küsimuses. Eelkõige osutati lasteaiakohtade kallidusele, töö- ja pereelu 
vahelise tasakaalu puudumisele ning meeste ja naiste palgalõhele. Samuti 
kutsusid osalejad üles rohkem tunnustama sotsiaalvaldkonna elukutseid 
ning lapsehoiu ja eakate hooldamise valdkonnas tehtavat tööd. 
 
Lisaks kutsusid osalejad üles parandama kaasatust, tunnustama rohkem 
vabatahtlikku tööd ning võtma meetmeid kodutuse ja eluasemeturult 
tõrjumise vältimiseks. 

 

Arutelude tulemusena tegid osalejad ettepaneku kehtestada ühelt poolt 
töökohapõhine põhipalk ja teiselt poolt kutsuda ellu kõigi ELi õpilaste jaoks 
mõeldud vahetusprogramm, kuhu pääsemine on tehtud lihtsaks. 

 

Esimene ettepanek: 
Euroopa õpilasvahetuste edendamine 

 

„Soovitame Euroopa Liidul võtta vastu määruse, millega 

luuakse lisaks olemasolevale programmile „Erasmus“ 
vahetusprogramm 14–25aastaste õpilaste jaoks olenemata 
nende taustast, soost ja haridustasemest. Seda 
vahetusprogrammi tuleb järjekindlalt, kohalikke koole 

kaasates rakendada ning tagada tuleb sellest järjepidev teavitamine. 
Igal õpilasel peab olema võimalus millalgi oma kooliaja jooksul 
sellises õpilasvahetuses osaleda. Selleks peaks Euroopa Komisjon 
esitama Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule 
ettepaneku. 
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Soovime tagada, et kõigil õpilastel olenemata haridustulemustest ja 
vanemate rahalisest toetusest oleks võimalus suhelda eakaaslastega 
mujal Euroopas. Eesmärk on muuta vahetused, milles saavad 
osaleda juba koolilapsed, Euroopas tavapäraseks nähtuseks. 
Eelkõige on oluline tagada, et vahetusprogrammidesse pääsemine 
oleks kerge ja bürokraatiavaba. Soovime vahetusprogrammi kaudu 
luua Euroopas solidaarsustunnet ja vähendada keelebarjääre. See 
programm peaks toetama hariduse kaasavust ja kättesaadavust, 
eesmärgiga parandada kultuuridevahelisi oskusi ja suhtlemisoskust. 
Need eesmärgid on meie jaoks olulised, sest need edendavad 
Euroopa ühtekuuluvust, toetavad üksteisest lugupidamist ja koostöö 
tegemist ning tutvustavad Euroopa väärtusi juba noorest east alates, 
soodustades Euroopa mitmekesisuse kui võimaluse nägemist.“ 

 

Teine ettepanek: 
töökohapõhise põhipalga kehtestamine 

 

„Soovitame ELi tööhõive ja sotsiaalõiguste volinikul 

esitada Euroopa Parlamendile ettepaneku, mis käsitleb 
töökohapõhise põhipalga kehtestamist kõigis 
liikmesriikides. See põhipalk peaks koosnema 
toimetuleku tagamiseks piisavast miinimumpalgast ja 

töökohapõhisest lisasummast. 
Meie eesmärk on saavutada tehtud töö ja saadava palga võrreldavus 
ELis, et tugevdada sotsiaalset õiglust. Peame seda eesmärki 
oluliseks, tagamaks et tööturul kajastub ELi üks aluspõhimõtteid, 
mille järgi elu- ja töötingimused, olenemata elukohast ja kutsealast, 
peavad olema võrreldavad.“ 

 

  

18%

82%

Esimene ettepanek teemal „Sotsiaalne 
õiglus“:

Euroopa õpilaste vahetusprogramm

Jah Ei

27%
73%

Teine ettepanek teemal „Sotsiaalne 
õiglus“:

töökohapõhise põhipalga 
kehtestamine

Jah Ei

Hääletamine kokkuvõtval üldistungil Hääletamine kokkuvõtval üldistungil 
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Viies paneelarutelu: „Õigusriik ja väärtused“ 

Viiendal ehk viimasel paneelarutelul arutati Euroopa Liidu 
põhiväärtusi ning demokraatia ja õigusriigi teemasid. Osalejad 
kirjeldasid ELi, mis järgib ja kaitseb põhi- ja inimõigusi, võitleb 
diskrimineerimise vastu, suhtub lugupidavalt mitmekesisusse, 
loob võrdseid võimalusi, eelkõige haavatavatele rühmadele, 

nagu lapsed ja madala sissetulekuga inimesed, ning karistab õigusriigi 
põhimõtete rikkumisi. 
 
Mõlemas väikeses rühmas oli oluliseks aruteluteemaks demokraatia ja 
õigusriigi olukord Poolas ja Ungaris. Osalejad nõustusid, et kõik 
liikmesriigid peavad järgima demokraatlikke põhimõtteid ning 
kodanikuõigusi ja -vabadusi. Õigusriigi põhimõtete rikkumise eest tuleks 
kiiresti ja tõhusalt karistada ning sellega tuleks aktiivselt tegeleda ka 
väljaspool Euroopa piire. Sellega seoses nõuti ühehäälsuse nõude 
kaotamist Euroopa Liidu Nõukogus ja poliitiliste protsesside suuremat 
läbipaistvust ELi institutsioonides üldiselt. 
Samal ajal märkisid osalejad ka seda, et ELi liikmesriikide vahelised 
konfliktid võivad tuleneda ka erinevatest traditsioonidest ja kultuuridest. 
Seetõttu kutsusid nad üles suuremale vastastikusele mõistmisele, 
lugupidavale suhtumisele olemasolevasse mitmekesisusse ja 
liikmesriikidevahelisele solidaarsusele. Eelkõige tuleks lähendada 
erinevaid rühmi ja kultuure ning osaleda vahetusprogrammides, et 
edendada integratsiooni ja suhtlemist. 
 
Osalejad soovisid vähendada praegu esinevat diskrimineerimist ja luua 
võrdsed võimalused ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele, näiteks 
madala sissetulekuga rühmadele. Siinjuures leiti, et põhitähtsusega on 
hea haridus, mille eesmärk on eelkõige anda igale ELis elavale inimesele 
maast madalast põhjalikud teadmised ja hea teadlikkus demokraatiast ja 
õigusriigist. 
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Lõpetuseks arutlesid mõlemad väikesed rühmad põhjalikult väärtuste ja 
veendumuste üle, mis on ja peaksid olema Euroopa Liidu keskmes. 
Näiteks märkisid mõned osalejad, et EL on alates 1990. aastatest võtnud 
vastu suure hulga uusi liikmesriike, kuid ei ole nende põhiväärtusi kriitilise 
pilguga üle vaadanud, arutanud ega hinnanud. Seetõttu kutsusid need 
osalejad üles pidama kõigis ELi liikmesriikides avalikku arutelu 
põhiväärtuste üle, võimaluse korral kodanike laialdasel osalusel. 
 
Lõppkonverentsil töötasid osalejad välja tegevusettepanekud, mille 
eesmärk on tutvustada ja edendada demokraatia ja õigusriigi põhiväärtusi 
ja põhimõtteid ELis. Nad arutasid, kas on võimalik luua emotsionaalne 
side ELiga, eelkõige noorte seas, näiteks ELi väärtustega seotud 
üleeuroopalise lauluvõistluse või sihtrühmale suunatud teavituste kujul. 
Konkreetsete ettepanekute hulgas oli näiteks ettepanek kinkida kõigile üle 
18 aasta vanustele inimestele ELis nn kaasamispakett (kust leiab ELi 
väärtusi käsitlevat teabematerjali, aga ka tooteid, mis soodustavad 
Euroopa identiteedi tugevdamist, nt ELi-teemalised sviitrid). Teabevahetus 
oli kesksel kohal ka Euroopa telekanali loomise ettepanekus. 

 

Esimene ettepanek: 
Euroopa väärtuste kehastamine ja nende emotsionaalne edastamine 

 

„Soovitame muuta Euroopa väärtused 

käegakatsutavamaks ja edastada neid emotsionaalsemalt. 
Selleks võib kasutada näiteks nn kaasamispaketti, 
meediat, interaktiivseid elemente ja kodanike suuremat 

kaasamist. 
Meie eesmärk on, et iga ELis elav inimene oleks meie ühistest 
väärtustest teadlik ja peaks neid omaks. 
See eesmärk on meie jaoks oluline, sest see on meie väärtuspõhise 
liidu kooseksisteerimise alus. Meie väärtusi tuntakse liiga vähe, kuna 
puudub isiklik side. Meil tuleb see side luua.“ 
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Teine ettepanek: 
ELi elu 

 

„Soovitame ELil luua oma telekanali, mis tegeleks 
harimise ja teavitamisega. Selle ettepanekuga soovime 
suurendada kõigi ELi kodanike teadlikkust meie ühistest 
väärtustest ning tagada kõigile lihtne ja takistusteta 
juurdepääs. Need eesmärgid on meie jaoks olulised, sest 

soovime saada ülevaate avalikust arvamusest kõigis ELi riikides, 
luua ühisosa, edendada tihedamaid suhteid, et saavutada suurem 
solidaarsus, ning koolitada inimesi õigusriigi alal, et kaitsta 
demokraatiat.“ 

 

Osalusprotsess 

Euroopa tulevikku käsitleva riigisisese paneelarutelu üldise protsessi võib 
üldjoontes jagada kolme etappi: 
 

• protsessi ettevalmistamine ja osalejate juhuslik valik; 

• mõttevahetuste korraldamine ja läbiviimine; 

• panus Euroopa tuleviku konverentsi laiemasse protsessi, eelkõige 
täiskogu istungitel. 

 
Lisas antakse graafiline ülevaade kogu protsessist. 
  

24%
76%

Teine ettepanek teemal „Õigusriik ja 
väärtused“:

ELi elu – ELi haridus- ja 
teavitustelekanal

Jah Ei

30%
70%

Esimene ettepanek teemal „Õigusriik 
ja väärtused“:

Euroopa väärtuste kehastamine ja 
nende emotsionaalne edastamine

Jah Ei

Hääletamine kokkuvõtval üldistungil Hääletamine kokkuvõtval üldistungil 
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Ettevalmistused ja osalejate valimine 

Euroopa kodanike paneelaruteludel kasutati kodanike kutsumiseks 
kihtvaliku meetodit. Sama valikumeetodit kasutati Euroopa tulevikku 
käsitlevate riigisiseste kodanike paneelarutelude puhul ka Saksamaal. 
 
Euroopa tuleviku konverentsi ühissekretariaadi ametlik soovitus riigisiseste 
kodanike paneelarutelude kohta kõlab järgmiselt: „Osalejaskond peaks 
olema nagu üldsuse mikrokosmos. See saavutatakse juhusliku valimi abil, 
milles on esindatud kodanike erinev geograafiline päritolu, sugu, vanus, 
sotsiaalmajanduslik taust ja/või haridustase vastavas riigis/piirkonnas.“ 
Sama standardit kohaldati ja vastav eesmärk suures osas ka saavutati 
Saksamaa riigisiseste kodanike paneelarutelude puhul. Juhusliku valiku 
tegemisel järgiti põhimõtet, et teoreetiliselt on võimalik valida osalejaid 
kõigi vähemalt 18-aastaste Saksamaa kodanike seast. Eesmärk oli 
kajastada võimalikult täpselt inimeste igapäevaelu mitmekesisust ja 
Saksamaa ühiskondlikku struktuuri. Eelnevalt kindlaks määratud 
kriteeriumid põhinesid Saksamaa Liitvabariigi rahvaloendusandmetel. 
Esmalt saadeti välja 12 000 kirja, mis olid juhuslikkuse alusel 
adresseeritud majapidamistele üle kogu Saksamaa. Internetis 
registreerunud peaaegu 600 huvitatud isiku seast valiti hiljem, pärast 
nende inimeste demograafilistele, geograafilistele ja sotsiaal-
majanduslikele kriteeriumidele vastavuse kindlakstegemist, välja 107 
inimest. Lõpuks osales riigisisestel kodanike paneelaruteludel ligikaudu 
100 inimest, kes esindasid vähemal või suuremal määral läbilõiget 
Saksamaa ühiskonnast. Need mõned osalejad, kes jäid ürituselt kõrvale 
lühikese etteteatamisega, oli võimalik asendada ootenimekirjas olnud 
inimestega. 
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 Valikukriteeriumid Euroopa tuleviku arutelus osalejate valimiseks 

 

 

Paneelarutelus osalejate 
arv:  

Registreeritute arv:  Esmase kirja 
saanute arv:  

100 kodanikku  
+10% ootenimekirjas (valiti  
107 inimest)  

596 isikut 
(see arv mõjutab 
representatiivsust)  

 Peaaegu 12 000 
kirja 
(vastamise määr 
ligikaudu 5%)  

 

ifok GmbH on osa rahvusvahelisest konsortsiumist, mis töötas välja 
metoodika Euroopa tuleviku konverentsi nelja Euroopa kodanike 
paneelarutelu jaoks ning koostas praktilised juhised riigisiseste 
konverentside jaoks. Praegu vastutab ifok GmbH ka paneelarutelude 
läbiviimise eest. 

Arutelude korraldamine ja läbiviimine 

Aruteluprotsessi eripäraks on see, et erinevalt uuringust ei koguta selle 
käigus kodanike individuaalseid arvamusi. Osalejad käsitlevad kõne all 
olevat teemat, tutvuvad faktidega ja peavad intensiivseid arutelusid, et 
jõuda uute seisukohtadeni, mis on enamikule vastuvõetavad. Euroopa 
tuleviku teemalise Saksamaa kodanike paneelarutelu puhul võimaldas see 
saavutada eesmärgi kasutada ühiseid seisukohti, et sõnastada nii riikliku 
kui ka Euroopa tasandi poliitikakujundajatele esitatavad 
tegevusettepanekud, nõudmised ja palved. Selle tagas paneelarutelu 
struktuur ja korraldus: 
 
riigisisene kodanike paneelarutelu Euroopa tuleviku teemal oli jagatud 
kahte etappi. Esiteks korraldati 5. ja 8. jaanuaril 2022 kõigi viie teema 
paneelarutelu puhul kolmetunnine digitaalne avaseminar, mille käigus said 
osalejad teavet ekspertidelt ning võimaluse neile küsimusi esitada. 
Osalejad moodustasid ka väikesed rühmad, et arutada teemaga seotud 
visioone ning teemad prioriseerida. 
  

Sugu Elupiirkond 
Haridus- 

tase 
Sisserände- 

taust Vanus 
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Nende seminaride tulemuste põhjal tegid kodanikud kahepäevasel 
lõppkonverentsil (15.–16. jaanuar 2022) väikestes rühmades ja ekspertide 
osalusel töötades esmalt kindlaks murekohad ja asusid alles seejärel 
lahendusi välja töötama, neid võrdlema ja tähtsuse järjekorda seadma, et 
lõpuks esitada iga teemavaldkonna kohta konkreetsed 
tegevusettepanekud. Neid ettepanekuid tutvustasid kodanikud üldistungil 
ühekaupa. Seejärel toimus hääletus, millest võtsid osa kõik. Välisminister 
Annalena Baerbockile esitati kümme tegevusettepanekut. Ta saatis 
tegevusettepanekute kohta oma kommentaarid ning sama tegid 
liiduvalitsuse, liidupäeva ja liidumaade esindajad, kes osalesid Euroopa 
tuleviku konverentsi täiskogu istungil, Saksamaa kodanikega peetavate 
dialoogide esindaja ja teised liiduvalitsuse kõrgetasemelised esindajad. 
Dialoogi käigus arutasid kodanikud eri koosseisudes erinevaid aktuaalseid 
küsimusi. Üldistungil, kuhu olid kaasatud kõik osalejad, toimusid üldised 
ettekanded, samuti lõpparutelud ja hääletus. Kõigi viie teema 
paneelarutelus käsitles ligikaudu 20 kodanikku põhjalikult ühte 
poliitikavaldkonda. Sellel tasandil toimusid teemapõhised ettekanded ja 
mõttevahetused. Iga teemapõhine paneelarutelu jagunes omakorda 
kaheks väikeseks, umbes kümne osalejaga rühmaks, kusjuures enamik 
arutelusid toimus väiksemates rühmades. Seal sõnastati iga teema 
individuaalseid aspekte arvestades konkreetsed eesmärgid ja 
tegevusettepanekud edasiste arutelude jaoks ning kokkuleppe 
saavutamiseks kõrgematel tasanditel. Selline ülesannete jagamisel 
põhinev lähenemisviis võimaldas põhjalikumaid arutelusid ja suuremat 
paindlikkust kõigile osalejatele. Samuti tagas see, et osalenud kodanikud 
said tulemused demokraatlikult õiguspäraseks tunnistada. 
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Dialoogi struktuur ja tasandid (sulgudes: inimeste arv) 

Ülevaade lõppkonverentsi arutelude protsessist laupäeval, 
15. jaanuaril 2022: 

 

 
 

Ülevaade lõppkonverentsi arutelude protsessist pühapäeval, 
16. jaanuaril 2022: 
  

Üldistung (100)

Esimene paneelarutelu: 
„ELi roll maailmas“ (20)

Väike rühm 1.1 (10)

Väike rühm 1.2 (10)

Teine paneelarutelu: 
„Tugevam majandus“ (20)

Väike rühm 2.1 (10)

Väike rühm 2.2 (10)

Kolmas paneelarutelu: 
„Kliimamuutused ja 

keskkond“ (20)

Väike rühm 3.1 (10)

Väike rühm 3.2 (10)

Neljas paneelarutelu: 
„Sotsiaalne õiglus“ (20)

Väike rühm 4.1 (10)

Väike rühm 4.2 (10)

Viies paneelarutelu: 
„Õigusriik ja väärtused“ 

(20)

Väike rühm 5.1 (10)

Väike rühm 5.2 (10)

 

Esimene etapp 
väikeste 

rühmadega 
 

Päevatöö 
tulemuste 

tutvustamine 

Teine etapp 
väikeste 

rühmadega 
 

Teemapõhised 
paneelarutelu

d 

Üldistung 

Prioriteetsete 
teemadega seotud 
väljakutsete ja 
murekohtade 
arutamine 

Lahenduste 
kaalumine ja 
võrdlemine 

Esialgsete 
lahenduste 
väljatöötamine  

Esialgsete 
lahenduste 

väljatöötamine 

Prioriteetsete 
teemadega seotud 

väljakutsete ja 
murekohtade 

arutamine 
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Kodanikele esitati eelnevalt teemade sisu kohta viis teabelehte, millest 
igaüks sisaldas lühikokkuvõtet ja faktilist teavet ühe teema kohta. 5. ja 8. 
jaanuari avaseminaridel ja 15. jaanuari lõppkonverentsil selgitasid valitud 
teadlased ja uurimiseksperdid igat teemat ning olid valmis vastama 
võimalikele küsimustele. Lisaks toetas arutelude etapis iga väikese rühma 
tööd asjaomase liiduministeeriumi faktikontrollija, kellega oli võimalik 
sisulistes küsimustes konsulteerida. Eesmärk oli pakkuda kodanikele 
teemade keerukust silmas pidades spetsialisti tuge ning võimaldada 
faktidel põhinevat ja informeeritud arutelu. 

 

Keskkonnaministeeriumi suunised hea kodanikuosaluse kohta koos 
osalejatele tutvustatud neti-etiketiga võeti aluseks arutelude juhtimisel ja 
virtuaalsete arutelude lugupidaval käsitlemisel. 

 

  

Esimene samm  
väikeses 
rühmas 

Kokkuvõttev üldistung 

Lahenduse  
prioriseerimine  

Ühe või mitme 
tegevusettepaneku 

sõnastamine 

Ühe lõpliku 
ettepaneku 
koostamine, 

sh eesmärk ja 
põhjendus 

Ettepanekute 
tutvustamine, 

nende üle 
hääletamine ja 

nende üleandmine 

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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Virtuaalsete ürituste puhul on eriti oluline vähendada kõigi osalejate jaoks 
juurdepääsutõkkeid. Seetõttu veenduti, et kõigil osalejatel on sobiv 
tehniline varustus (sülearvuti, mikrofoniga kõrvaklapid, veebikaamera jne). 
Ettevalmistavatel koosolekutel ka koolitati kodanikke, et näidata neile, 
kuidas kasutada vajaminevaid veebipõhiseid vahendeid. Nende vahendite 
arv hoiti võimalikult väiksena. See tagas, et osalejad said järgnevatel 
koosolekutel keskenduda täielikult sisule ja aruteludele. Kasutati Zoomi 
videoplatvormi, mis pakub lihtsat ja intuitiivset kasutajaliidest, millel on kõik 
rühmaaruteludeks vajaminevad funktsioonid. Väikestes rühmades 
toimuvaid arutelusid toetati tehnilise vahendiga Mural, mis oli virtuaalseks 
valgeks tahvliks. See võimaldas rühmaarutelu juhatajal struktureerida 
arutelu, teemad kirja panna ja prioriseerida ning märkida üles tulemused. 
Lisaks tagati, et meeskonnaliikmed on kogu aeg telefoni ja vestlusakna 
kaudu kontaktpunktidena kättesaadavad, et pakkuda „esmaabi“ tehniliste 
probleemide ja küsimuste korral. Selged reeglid arutelude pidamiseks 
virtuaalses ruumis, hea arutelujuhtimine ning vestluste ja tehniliste 
aspektide seire tagas protsessi sujuvuse. 

Seostamine Euroopa protsessiga 

Riigisisese kodanike paneelarutelu raames esitati kümme 
tegevusettepanekut, mille kodanikud sõnastasid aruteludel. Soovitustes 
käsitletakse Euroopa Liidu tulevikuga seotud nõudmisi ja soove eri 
tasandite poliitikakujundajatele. Neid kasutatakse erinevate kanalite kaudu 
konverentsi laiemas protsessis ning neist teavitatakse poliitikakujundajaid. 
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• Digiplatvorm: mitmekeelne digiplatvorm on Euroopa tuleviku konverentsi 

peamine keskus virtuaalses ruumis. See annab kodanikele võimaluse 
jagada oma ideid teistega piiriüleselt, tutvuda kõigi konverentsi 
üritustega ja hoida end kursis konverentsi edenemisega. Kogu 
konverentsi raames saadud panus, sealhulgas üksikisikutelt, riiklikelt 
üritustelt, riigisisestelt ja Euroopa kodanike paneelaruteludelt ja 
konverentsi täiskogu istungitelt saadud panus, koondatakse teemade 
kaupa platvormile. Platvormi sisu analüüsitakse korrapäraselt ja 
avaldatakse aruannetes, mida kasutatakse ka ettevalmistavate 
materjalidena kodanike paneelaruteludel ja üldistungitel. 

 

• Ka Saksamaa kodanike paneelarutelu soovitusi kajastatakse 
digiplatvormil ning seejärel saavad neid lugeda ja arutada kõigi ELi 
liikmesriikide kodanikud. Seega saab neist platvormil toimuvate 
arutelude ja aruannete lahutamatu osa. 

• Täiskogu: Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu istung toob kokku 
ELi institutsioonide, liikmesriikide ja riikide parlamentide esindajad ning 
kodanikud ja kodanikuühiskonna esindajad. Riigisiseste ja Euroopa 
kodanike paneelarutelude soovitusi arutatakse siin teemade kaupa ja 
ilma eelnevalt kindlaks määratud tulemuseta. Täiskogu istungit 
valmistavad ette üheksa töörühma – üks konverentsi iga teema kohta. 

• 21.–22. jaanuaril 2022 Strasbourgis toimunud kolmandal täiskogu 
istungil erinevate riigisiseste kodanike paneelarutelude tulemuste 
tutvustamise raames tutvustas Stephanie Hartung, kes on Saksamaa 
esindaja kodanikega peetavates dialoogides, Saksamaa kodanike 
soovitusi teemavaldkondades „Väärtused ja õigused, õigusriik, 
julgeolek ja turvalisus“ ning „Kliimamuutused ja keskkond“. Oma 
avalduses nende kahe küsimuse kohta viitas riigisisese paneelarutelu 
soovitustele täiskogu istungil ka Euroopa asjade ja kliima eest vastutav 
riigiminister Anna Lührmann. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Lisa 

- Kokkuvõtval üldistungil osalenute foto 
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- Usutlused osalejatega 

 

Suunavad küsimused 
o Mis ajendas Teid osalema riigisisesel kodanike 

paneelarutelul? 
o Mis avaldas Teile kõige rohkem muljet? 
o Mida sooviksite näha liiduvalitsuse tulevastes 

kodanikuosaluse projektides? 

Birga Boie-Wegener (55) Mecklenburg-
Vorpommerni liidumaalt Neuklosterist 

„Köögilaua taga asju arutades võib ju ikka ette 
tulla ütlemist, et küll mina alles arvaks, kui 
ainult antaks see võimalus ... Nüüd saingi 
selle võimaluse Euroopa teemaga tegeleda 
(seejuures anti selge tähtaeg ja selgitati, millal 
ja kui palju peaksin aega panustama). 
Eelnevalt olid mul kogu selle protsessi 
korraldusest piiratud teadmised ning ootasin 
huviga arutelusid ning võimalust asja paremini 
tundma õppida. 
 
Mulle avaldas kõige rohkem muljet see, kuidas kogu Saksamaalt tulid 
kokku, olgugi et kahjuks üksnes virtuaalselt, juhuslikult valitud inimesed, 
kes olid valmis lähenema loominguliselt Euroopa tuleviku kujundamisele. 
Mulle ei jäänud muljet, et osalejatele eelnevalt tutvustatud netietikett oleks 
olnud tegelikult vajalik – kõik olid valmis üksteist kuulama ja jagama ideid, 
ilma et oleks üksteist verbaalselt rünnatud. Ma sooviksin, et selliseid 
võimalusi, kus saab üksteisega rääkida, tulla välja loominguliste ideedega 
ning kuulata poliitikakujundajaid ja valdkonnaeksperte, tuleks ette 
SAGEDAMINI – ja loomulikult võiksid need üritused eelistatavalt toimuda 
silmast silma. 
 
Kõrvalmärkusena olgu mainitud, et neid praktilisi väikesi ideid ei mainitud 
kahjuks üldistungi lühikokkuvõttes üldse. Ma loodan, et need on siiski 
kusagile kirjalikult kirja pandud nende poolt, kellele tehti ülesandeks nende 
kokkuvõtete edastamine Brüsselile, et seal nähtaks meie poolt ette 
pandud väikesi teostatavaid samme.“ 
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Alexander Eenkhoorn (51) Nordrhein-
Westfaleni liidumaalt Vlothost 

„Ma polnud kunagi varem kuulnud kodanike 
paneelaruteludest, kuid mulle tundus, et see 
on hea idee. Kuigi mõned mu sõbrad olid 
skeptilised selle suhtes, et miks peaksin mina 
osalema, olin ma ise väga uudishimulik ning 
arvasin, et oleks põnev teada saada, mis seal 
toimub. Välisministeeriumi külastamine oleks 
olnud ka tavapärasest elust täiesti erinev 

kogemus. 
 
Minu väikese, sotsiaalse õigluse teemalise rühma koosseis oli väga tugev. 
Me esitasime soovituse õpilastele mõeldud Erasmuse programmi kohta. 
Dünaamika oli väga hea ning ma leian, et selles rühmas osalemine oli 
rikastav kogemus. Eelkõige jättis mulle kustumatu mulje 15.–16. jaanuaril 
toimunud lõppkonverents, mida ma ei unusta niipea. Kõikide rühmade 
tulemused olid muljetavaldavad ning ma toetasin kõiki esitatud ideid. Olen 
väga lootusrikas selle suhtes, et poliitikud võtavad need teemad ette, sest 
nende kallal töötasid väga erinevad inimesed ning tulemused said 
suurepärased. Samuti loodan, et see aitab inimestel muuta oma suhtumist 
poliitikasse – minuga see nõnda juhtus. Jään kogu seda üritust 
meenutama kui väga mõttekat üritust. Samuti sooviksin südamest tänada 
arutelujuhte. Arutelude suunamisel oli oluline roll tulemuseni jõudmisel 
ning viisaka suhtluse tagamisel osalejate vahel. 
ELi tulevik on iseenesest juba suurepärane teema ja ma leian, et minu 
jaoks olid need päevad rikastavad. Seetõttu ei sooviks ma midagi muuta, 
vaid pigem jätkata samas vaimus. Alguses olin mulle määratud teemaga 
kimpus, kuid mul õnnestus sellest kiiresti aru saada. Seetõttu oleks kasulik, 
kui toimuks veel üks täiendav üritus teema süvitsi uurimiseks, et osalejad saaksid 
arutelus tõeliselt kaasa lüüa. Praegu on mul natuke raske seda kõike 

seljataha jätta. Samuti oleks tore teada, mis edasi saab.“ 
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Max Heizmann (36) Baden-
Württembergi liidumaalt Fellbachist 
„Soovisin paneelaruteludest osa võtta, et 
minu arvamust kuulda võetaks ja et 
saaksin seda väljendada. Euroopa tulevik 
on minu jaoks oluline. Minu ideede 
eesmärk oli, et poliitikud näeksid 
erinevaid vaatenurki ning seda, mis on 
oluline minusugustele kodanikele. 

 

Mulle jättis sügava mulje arutelu võimalike lahenduste üle. Minu meelest 
on hea kuulata teiste inimeste arvamusi, eriti kui nad oskavad nende üle 
hästi väidelda. 
Ma soovin, et selliseid kodanikke kaasavaid projekte oleks rohkem. Siiski 
ei arva ma, et teemade etteandmine on mõttekas. Osalejate seisukohast 
oleks parem, kui nad saaksid teemavaldkonnad ise kindlaks määrata. 
Osalejad saaksid siis ise jagada end rühmadesse vastavalt 
teemavaldkonnale ja oma eelistustele. See rõhutaks seda, millise teema 
vastu kodanikud ise huvi tunnevad ja kus valitsusel on arengupotentsiaali.“ 
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- Euroopa tuleviku konverentsi riigisisese kodanike paneelarutelu protsessi diagramm 

 
   

 
 
 
 
 
 

Ettevalmistus 
 

 

    

Juhusliku valiku teel valitakse 
100 kodanikku ning riigisisese 
kodanike paneelarutelu jaoks 

töötatakse välja sisuline ja 
metoodiline lähenemisviis. 

 
Teemapõhised digitaalsed 
paneelarutelud 
 

 Teemasid „ELi roll maailmas“, 
„Kliima ja keskkond“, 

„Õigusriik ja väärtused“, 
„Tugevam majandus“ ja 

„Sotsiaalne õiglus“ käsitlevate 
paneelarutelude käigus 

töötatakse välja visioonid ja 
ettepanekud teemade kohta. 

   

Digitaalne kodanike 
konverents 
 

  Toimub riigisisese kodanike 
paneelarutelu üldistung, millel 

töötatakse välja algsed 
tegevusettepanekud, millega 

tegeleda teemapõhiste 
paneelarutelude käigus. 

Tegevusettepanekud 
viimistletakse, nende üle 

hääletatakse ning neid 
arutatakse poliitiliste 

esindajatega. 

 

Seostamine Euroopa tuleviku 
konverentsiga ELi tasandil 
 

    Tegevusettepanekud 
postitatakse Euroopa tuleviku 

konverentsi digiplatvormile 
ning neid tutvustatakse 

täiskogu istungitel ja 
töörühmades. 

 
November–detsember 2021 5. ja 8. jaanuar 2022 15. jaanuar 2022 16. jaanuar 2022 Jaanuar–märts 2022 

 

Tegevusettepanekute üleandmine 
välisminister Annalena Baerbockile 

Euroopa tuleviku konverentsi riigisisese 
kodanike paneelarutelu alustamine 


