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1. Kolmanda aruteluvooru kokkuvõte 

25.–27. veebruaril 2022 kohtusid kolmandat korda 180 kogu Euroopa Liidust juhuslikkuse alusel 

valitud eri vanuse ja taustaga Euroopa kodanikku, et arutada teemal „Tugevam majandus, sotsiaalne 

õiglus ja töökohad / haridus, kultuur, noored ja sport / digiüleminek“, jätkates esimese ja teise 

aruteluvooru jooksul aset leidnud vestlusi. Viimases aruteluvoorus võõrustas esimese paneelarutelu 

osalejaid Dublini lossis Rahvusvaheliste ja Euroopa asjade instituut (IIEA), samuti said nad osaleda 

veebi kaudu. Kasutades töö alusena teises aruteluvoorus välja töötatud suuniseid, koostasid 

kodanikud 48 lõppsoovitust, mis kantakse ette ja võetakse arutelu alla konverentsi üldistungil. 

180 osalejast 15 osalesid aruteluvooru töös videosilla vahendusel. 

Arutelud ja rühmatööd toimusid kolmes formaadis. 

● Alarühmades. Alarühmi oli 15 ja igasse neist kuulus umbes 10–13 kodanikku. Igas alarühmas 

räägiti nelja kuni viit keelt, nii et iga kodanik sai rääkida oma emakeeles või keeles, milles ta 

tundis end mugavalt. Igas alarühmas oli töörühmast pärit või väliste teenuseosutajate 

professionaalne arutelujuht. Arutelujuhtide töö toetamiseks andis Rahvusvaheliste ja Euroopa 

asjade instituut (IIEA) igale alarühmale ühe assistendi. 

                                                
1Märkus: käesoleva aruande sisu eest vastutavad vaid koostajad ning see ei kajasta ELi institutsioonide seisukohti. 
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● Üldistungitel koos kõikide osalejatega. Üldistungeid, mis toimusid Dublini lossis, juhtisid 

töörühma kaks põhimoderaatorit ja need tõlgiti ELi 24 ametlikku keelde. 

Alustuseks arutasid kodanikud ekspertide ja faktikontrollijate toetusel ning oma teadmistele ja 

kogemustele tuginedes avatud foorumi formaadis läbi kõik teise aruteluvooru paneelarutelus 

valminud suunised2. Lisaks ekspertidele toetasid kodanikke alarühmade arutelujuhid. Igale kodanikule 

anti 50 kleebist (kümme roosat esimese töösuuna jaoks, kümme oranži teise töösuuna jaoks, kümme 

rohelist kolmanda töösuuna jaoks, kümme sinist neljanda töösuuna jaoks, kümme punast viienda 

töösuuna jaoks), mille abil seati töösuundade kaupa eelisjärjekorda kuni kümme suunist. Kui 

eelisjärjekorda seadmine sai paneelarutelu tasandil valmis, määrati kodanikud samadesse 

alarühmadesse, kus nad olid töötanud teises aruteluvoorus. Seejärel vaadati, milliseid nende rühma 

suuniseid olid esile tõstnud ülejäänud paneelarutelul osalenud.  

Igat rühma juhendati soovituste väljatöötamisel andma üks kuni kolm ja maksimaalselt viis soovitust. 

Iga alamsuuna kolm suunist, mis olid paneelarutelul kõige eelistatumad, määrati 1., 2. ja 3. kohale. 

Seejärel kasutas alarühm musti kleebiseid (viis inimese kohta), et ülejäänud suunised eelisjärjekorda 

seada ning 4. ja 5. kohale määrata.  

Seejärel keskendusid alarühmad suuniste soovitusteks muutmisele. Selleks kasutasid kodanikud 

järgmist soovituse malli:  

 Kirjeldus Tähemärkide limiit 
inglise keeles 

Lõppsoovitus Soovitame, et ... 1000 

Lõplik põhjendus Soovitame seda, sest  300 

Asjaolud/küsimused, millele rühm pidi keskenduma (kindel soovitus, aga mitte kohustus) soovituste 
põhjendusi formuleerides olid: 
 

1. Miks on see soovitus oluline ja kuidas on see seotud paneelarutelu teemadega? 
2. Miks on oluline võtta meetmeid ELi tasandil? 
3. Milline on selle soovituse soovimatu mõju või kompromiss ja miks tuleks seda ikkagi järgida? 

 

 

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

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

tagasisidearutelu jaoks liikus iga alarühma üks liige teise tuppa. See osaleja esitas oma alarühma poolt 

ettevalmistatud soovituse projekti ja tegi märkmeid kaaslaste kommentaaride kohta. Assistent lisas 

tagasiside veebitabelisse, mida jagati soovituse projekti koostanud alarühma liikmetega, et nad 

saaksid lisaks enda esindaja suulisele aruandele ka sellega tutvuda. 

Pühapäeval, 27. jaanuaril toimus paneelarutelul kõikide alarühmade soovituste üle hääletamine. Enne 

hääletust said kõik osalejad emakeelse dokumendi kõikide soovituste projektidega (tõlgitud 

automaatselt inglise keelest). Hääletamine toimus veebiankeedi kaudu. Paneelarutelu viie töösuuna 

alusel jagati hääletusprotsess viieks etapiks. Soovitusi esitati töösuundade kaupa 30-minutiste 

blokkidena, nii et iga kodanike alarühma üks liige tutvustas nädalavahetuse jooksul tehtud tööd. 

Peamised arutelujuhid lugesid inglise keeles ette töösuuna kõik soovitused, et kodanikud saaksid 

                                                
2 Esimese paneelarutelu teise aruteluvooru aruanne on saadaval: Esimene paneelarutelu – teine aruteluvoor – 

aruanne 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
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tõlget samaaegselt kuulata. Kõik osalejad hääletasid ükshaaval läbi kõiki soovitused. Kõik tõlgid said 

kirjalikud ingliskeelsed soovituste projektid varem kätte, et tagada hääletuse ajaks võimalikult 

kvaliteetne tõlge. 

Lõpphääletuse tulemuste alusel klassifitseeriti soovitused järgmiselt:  

- soovitused, mis said vähemalt 70% kõikidest häältest, loeti paneelarutelul vastuvõetuks;  
- soovitused, mis said alla 70% häältest, loeti paneelarutelul vastuvõtmata jäänuks ning need 

lisati käesoleva aruande III lisasse. 

Paneelarutelu üldistungite videosalvestisi näeb siin: 

● Paneelarutelu üldistung 25. veebruaril 2022 

● Paneelarutelu üldistung 27. veebruaril 2022 

2. Kolmanda aruteluvooru kontekst Euroopa kodanike paneelarutelude protsessis 

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

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

tulevikku nad Euroopa Liidule soovivad. 

● Neljal paneelarutelul osaleb umbes 200 Euroopa kodanikku, kes on valitud juhuslikkuse alusel 

27 liikmesriigist. 

● Arutelud kajastavad ELi mitmekesisust: geograafiline päritolu (kodakondsus ning linna-

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

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

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

on spetsiaalne seos selle noorterühma ja Euroopa noorteürituse vahel. 

Iga paneelarutelu tuli 2021. aasta septembrist kuni 2022. aasta veebruarini kokku kolm korda. 

Esimene aruteluvoor toimus Strasbourgis Euroopa Parlamendis. Teine aruteluvoor peeti interneti 

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

keeles ja teha sünkroontõlget 24 keelde. Kolmas aruteluvoor toimus neljas liikmesriigis: esimene 

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

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

ja Varssavi kultuuri- ja teadusepalees, ning neljas paneelarutelu Maastrichtis Maastrichti messi- ja 

konverentsikeskuses, kus võõrustajateks olid Studio Europa Maastricht, Maastrichti ülikool ja Euroopa 

Avaliku Halduse Instituut.  

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

kodanike jaoks oluliste teemade eelisjärjekorda seadmisele ning teine aruteluvoor seisnes nendesse 

teemadesse süvenemises ja suuniste loomises, siis kolmas aruteluvoor pühendati sellele, et luua 

konverentsi üldistungile sisend, formuleerides soovituste kogumi, mille suhtes liidu institutsioonid 

saaksid võtta järelmeetmeid. 

  

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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3. Aruteluvooru peamised tulemused: paneelarutelul vastu võetud soovitused (edastamiseks 

üldistungile) 

Esimene töösuund: Töötamine Euroopas  

Alamsuund 1.1. Tööturg 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

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

5. Soovitame integreerida pehmete oskuste praktiseerimise kõikidesse kursustesse koolide 
õppekavades. Pehmed oskused hõlmavad järgmist: üksteise ärakuulamine, dialoogi soodustamine, 
säilenõtkus, arusaamisvõime, teiste austamine ja tunnustamine, kriitiline mõtlemine, iseseisev õpe, 
terve uudishimu, tulemustele orienteerus. Õpetajaid tuleks nende oskuste edasiandmiseks 
koolitada tihedas koostöös sotsiaaltöötajate ja/või psühholoogidega. Muud soovitused 
rakendamise kohta: tuleks korraldada õpilaste vahetus koolide vahel ning nende osalemist 
kooliülestel spordi- ja kultuuriüritustel jne. 
 
Soovitame seda, kuna pehmed oskused on põhioskused, mis kipuvad digiajastul unustusse jääma, kuid 
on meie noorte edaspidises elus hädavajalikud. Seetõttu rõhutame vajadust lülitada need 
õppekavasse, et suurendada noorte säilenõtkust ja aidata neil hoida ära ning lahendada vaimseid 
probleeme, millega nad võivad oma tulevases elus kokku puutuda. Sotsiaalsed oskused tugevdavad 
inimestevahelisi suhteid ja aitavad leida oma kohta ühiskonnas.  
  

 
6. Soovitame koostada tõsise kriisi (nt tervisekriis, sõda jne) puhuks hoolikalt väljatöötatud kavad 

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

Alamsuund 1.3. Digitaliseerimine töökohal 
 

7. Soovitame ELil võtta vastu uusi või tõhustada kehtivaid õigusakte, millega reguleeritakse nn arukat 
töötamist [= töötamine veebis ja kaugvormis, nt kodukontoris või mõnes muus internetiühendusega 
paigas]. Lisaks soovitame ELil võtta vastu õigusakte, mis motiveeriksid ettevõtteid olema 
sotsiaalselt vastutustundlikud ja tagama, et kvaliteetsed arukad töökohad jääksid ELi. Stiimulid 
võivad olla rahalised ja/või mainepõhised ning nende puhul tuleks arvesse võtta olemasolevaid 
rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja äriühingu üldjuhtimisega seotud 
kriteeriume. Selleks peaks EL looma kõigi huvitatud sidusrühmade ekspertidest koosneva 
töörühma, et selliseid õigusakte analüüsida ja tõhusamaks muuta. 
 
Soovitame seda, et edendada kvaliteetseid arukaid töökohti ja vältida nende ümberpaigutamist 
kolmandatesse riikidesse, kus kulud on väiksemad. COVID-19 pandeemia ja ülemaailmsed 
majandussuundumused suurendavad vajadust kaitsta ELis töökohti ning reguleerida arukat töötamist. 
 

8. Soovitame ELil tagada kõigile oma kodanikele õigus saada digiväljaõpet. Eelkõige võiks noorte 
digioskuste edendamiseks võtta koolides kasutusele ELi sertifitseerimissüsteemi, mis valmistaks 
neid ette tuleviku tööturu jaoks. Lisaks soovitame rakendada töötajate ümberõppeks ja oskuste 
täiendamiseks mõeldud ELi tasandi erikoolitust, mis aitab jääda tööturul konkurentsivõimeliseks. 
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Lõpuks soovitame, et EL tutvustaks laiemalt olemasolevaid digiplatvorme, mis võimaldavad 
inimestel saada kontakti tööandjatega ja aitavad neil ELis tööd leida (nt EURES). 
 
Soovitame seda, kuna sertifitseeritud digioskused on inimeste tööturule sisenemiseks ja töötajate 
ümberõppeks ning konkurentsivõime säilitamiseks hädavajalikud.  
 
 
Teine töösuund: Majandus tuleviku heaks 
 

Alamsuund 2.1. Innovatsioon ja Euroopa konkurentsivõime 
 

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

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

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

Soovitame, et sellest saaks ELi püsiv ja pikaajaline kohustus (vähemalt aastani 2050).  
 
Soovitame seda, kuna elame planeedil, mille ressursid on piiratud. Kui tahame, et meil oleks tulevik, 
peame kaitsma kliimat ja otsima planeedisõbralikke alternatiive. Samuti soovime, et ELis saaks selles 
valdkonnas liider, kellel oleks rahvusvahelisel areenil tugev konkurentsieelis. Soovituse eesmärk on 
saavutada uuenduslikke tulemusi, mida saab laialdaselt kasutusele võtta ja rakendada eri 
valdkondades ja riikides. Samuti avaldaks see positiivset mõju majandusele ja tööturule, luues uusi 
töövõimalusi kestliku innovatsiooni valdkonnas. See aitaks võidelda sotsiaalse ebaõiglusega, 
asendades praegused ekspluateerivad tootmisvahendid uutega, mis on eetilisemad. 
 
 

10. Soovitame ELil võtta pikaajaline ja jätkuv kohustus suurendada oma kestlikult hangitud energia 
osakaalu, kasutades erinevaid taastuvaid energiaallikaid, mille keskkonnajalajälg on võimalikult 
väike (vastavalt olelusringi terviklikule hindamisele). Lisaks peaks EL investeerima elektritaristu ja 
elektrivõrgu kvaliteedi parandamisse ja säilitamisse. Samuti soovitame, et juurdepääsu energiale ja 
energia taskukohasust tunnustataks kodanike põhiõigustena.  
 
Soovitame seda järgmistel põhjustel: 

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

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

fossiilkütustest); 
● see võiks soodustada uuenduslike energiahankimistehnoloogiate teaduslikku arengut; 
● energiaallikate kõrval on võrdselt olulised ka kvaliteetne elektritaristu ja elektrivõrk, mis 

võimaldavad energiat sujuvalt, tõhusalt ja taskukohaselt jaotada ning transportida.  
 
 
 
 

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

 

Alamsuund 2.2. Kestlik majandus / Alamsuund 2.3. Maksustamine 
 

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

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

14. Soovitame kaotada kõigisse elektroonilistesse seadmetesse sisseehitatud kavandatud vananemise 
süsteemi. Muutused peaksid toimuma nii üksikisiku kui ka kaubanduslikul tasandil, millega 
tagatakse, et me saame elektroonikaseadet pika aja jooksul omada, remontida ja ajakohastada. 
Soovitame rohkem kasutada renoveeritud seadmeid. Ettevõtjatele tuleks õigusaktidega kehtestada 
kohustus tagada omaniku õigus elektroonikaseadet remontida, sealhulgas ajakohastada ning selle 
tarkvara uuendada, ning võtta kõik seadmed pikas perspektiivis ringlusse. Samuti on soovitatav, et 
kõik ettevõtted kasutaksid standardseid pistikuid. 
 
Soovitame seda, kuna tänapäeval ei pea tooted sageli vastu kauem kui kaks aastat ja me tahame, et 
nende eluiga oleks palju pikem – ligikaudu kümme aastat. Sellel ettepanekul on kliimamuutuste ja 
ökoloogia seisukohast positiivne mõju. See vähendab ka tarbijate kulusid ja tarbijamentaliteeti.  
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15. Soovitame aidata kõigil ennast harides paremini tundma õppida meie keskkonda ja selle seotust 
üksikisiku tervisega. Asjakohased koolituskursused aitavad igaühel kindlaks määrata oma isikliku 
strateegia selleks, et muuta need teemad oma elu osaks. Keskkonnahariduse omandamine peaks 
algama koolis konkreetsete teemadega, mis hõlmavad kõiki keskkonnaküsimusi, ning me peaks end 
jätkuvalt harima kogu elu kestel (näiteks töö käigus). See aitab vähendada jäätmeid ja kaitsta 
keskkonda ning inimeste tervist. Selle hariduse abil toetatakse kohalikelt tootjatelt pärit tervislike 
ja töötlemata toodete kohalikku tarbimist. Need, kes ei tee midagi jäätmete vähendamiseks, 
peavad läbima asjaomaseid teemasid käsitleva tasuta koolituskursuse. Keskkonnasõbraliku 
elustiiliga kohanemiseks peavad hinnad olema tootja ja tarbija jaoks õiglased. Seetõttu teeme 
ettepaneku, et väikesed, kohalikud ja keskkonnasõbralikud tootjad vabastatakse maksudest. 
 
Soovitame seda, kuna usume, et paljud inimesed veel ei muretse nende probleemide pärast. 
Seepärast tuleks igaüht selt teemal harida. Lisaks ei ole kohalikud ja tervislikud tooted paljudele 
taskukohased. Peame tagama, et kohapeal valmistatud tooted oleksid kõigile laiemalt kättesaadavad.  
 

 

Alamsuund 2.4. Põllumajandus / Alamsuund 2.5. Digitaalne taristu  
 

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

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

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

 
Kolmas töösuund Õiglane ühiskond 
 

Alamsuund 3.1. Sotsiaalkindlustus 
 

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

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

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

22. Soovitame võtta kokkulepitud meetmeid, et soodustada sündimuse suurendamist ja tagada 
asjakohased lastehoiuvõimalused. Need meetmed hõlmavad muu hulgas taskukohaseid ja 
kättesaadavaid lastehoiuvõimalusi (töökohal, öisel ajal, lastekaupade käibemaksu vähendamine), 
eluaset, stabiilset tööd, rasedus- ja sünnitustoetust, noorte ja nende vanemate jaoks ette nähtud 
toetus- ning kaitsemeetmeid ja emade ning isade toetamist, et neil oleks tööle naastes võimalik 
oma teadmisi täiendada.  
 
Soovitame seda, kuna ELis on sündimus silmatorkavalt madal, mis veelgi kiirendab Euroopa 
elanikkonna vananemist ja mille suhtes tuleks viivitamata meetmeid võtta. Kavandatud meetmete 
eesmärk on pakkuda noortele peredele laste kasvatamiseks vajalikku stabiilsust.  
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23. Soovitame tagada eakatele sotsiaal- ja tervishoiuteenused nii kodus kui ka hooldekodus. Lisaks 
tuleks täiendavalt toetada neid, kes hoolitsevad eakate (sugulaste) eest.  
 
Soovitame seda, kuna keskmine eluiga pikeneb, sündimus väheneb ja Euroopa elanikkond vananeb, 
mistõttu peame võtma täiendavaid meetmeid, et vältida eakate marginaliseerumise ohtu ja tagada 
neile inimväärne elu. 
 
 

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

25. Soovitame ELil toetada kodanike sihipärast juurdepääsu inimväärsele sotsiaaleluasemele vastavalt 
nende konkreetsetele vajadustele. Rahalised kulutused tuleks jagada erasektori rahastajate, 
üürileandjate, eluasemetoetuse saajate, liikmesriikide kesk- ja kohaliku tasandi valitsuste ning 
Euroopa Liidu vahel. Eesmärk peaks olema hõlbustada olemasoleva sotsiaalelamufondi ehitamist 
või remontimist, sealhulgas ühistute loomise, rentimise ja ostmise kaudu. Toetust tuleks anda 
selgete kriteeriumide alusel (nt maksimaalne pindala toetust saava inimese kohta, toetusesaajate 
sissetulekud jne). 
 
Parem juurdepääs eluasemele tagaks ELi kodanikele konkreetsed võrdsed õigused. See aitaks 
leevendada sotsiaalseid pingeid. Kuigi ELi kutsutakse eelkõige üles toetusmehhanismi jälgima, peaksid 
riiklikud ja kohalikud ametiasutused eluasemeprobleemidega aktiivsemalt tegelema. 
 
 

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

 
27. Soovitame ELil võtta meetmeid, et tagada kõigile perekondadele kõigis liikmesriikides võrdsed 

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

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

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

30. Soovitame, et EL kohustaks kõiki liikmesriike kehtestama kindlaksmääratud miinimumpalga, mis on 
seotud elukallidusega asjaomases riigis ning millest piisab, et tagada minimaalsed elutingimused 
ülalpool vaesuspiiri. Iga liikmesriigi ülesanne on seda jälgida.  
 
Soovitame seda, kuna olukord, kus töötaval inimesel ei jätku kuu lõpuks raha, ei ole õiglane. Õiglane 
palk peaks aitama parandada elukvaliteeti sotsiaalsel tasandil. Ebaõiglased palgad on riigi jaoks väga 
kulukad (turvalisus, maksustamise vältimine, suuremad sotsiaalkulud jne). 
  

 
31. Soovitame ELi liikmesriikides maksud ühtlustada (et vältida maksuparadiise ELi territooriumil ja 

ettevõtete ümberpaigutamist Euroopas) ning kehtestada maksusoodustused, mille eesmärk on 
hoida ära töökohtade viimist Euroopast välja. 
 
Soovitame seda, kuna oleme mures mõju pärast, mida avaldab töökohtade ümberpaigutamine 
väljapoole Euroopat. Samuti hoiaks see ära maksukonkurentsi ELi liikmesriikide vahel. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Neljas töösuund Õppimine Euroopas 
 

Alamsuund 4.1. Euroopa identiteet / Alamsuund 4.2. Digiharidus 
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32. Soovitame edendada mitmekeelsust juba varases eas, alustades näiteks lasteaiast. Alates 
põhikoolist peaks olema kohustuslik, et lapsed jõuavad C1-tasemele teises aktiivses ELi keeles, mis 
ei ole nende emakeel.  
 
Soovitame seda, kuna mitmekeelsus on vahend, mis ühendab inimesi ja on sild kultuuride vahel, 
muutes teised riigid ja nende kultuurid lähedasemaks. See tugevdab Euroopa identiteeti ja 
kultuuridevahelist suhtlust. Oluline on tutvuda teiste kultuuridega Euroopa Liidus. Seetõttu aitaks 
kahe keele vaba valdamine luua ühist Euroopa identiteeti ja mõista paremini teisi Euroopa kultuure. 
EL peab tagama tiheda koostöö enda ja haridusasutuste vahel, et saavutada head haridustulemused. 
Lisaks on vaja spetsiaalset programmi (nt digiplatvormid, laiendatud Erasmus+ programmid jne), et 
edendada üksnes mitmekeelsust. Sellega seoses võib eeskujuks võtta praegused Euroopa koolid. EL 
peaks looma rohkem selliseid koole ja nende tegevust aktiivselt edendama. 
  
 

33. Soovitame ELil suurendada teadlikkust interneti ja digitaliseerimise ohtudest noortele, nähes 
põhikoolis ette vastava kohustusliku õppeaine. EL peaks looma vahendid ja sisse seadma ühised 
koolitusruumid, et noored saaksid koos õppida.  
 
Soovitame seda, kuna praegused algatused või programmid selles vallas ei ole piisavad. Lisaks ei ole 
paljud ELi kodanikud teadlikud nendes valdkondades tehtud ELi algatustest. Lapsed ei ole piisavalt 
teadlikud interneti ohtudest, seega peaksime tegema palju rohkem, et parandada ja suurendada 
noorema põlvkonna sellealast teadlikkust. 
 
 

34. Soovitame ELil teha jõupingutusi, et muuta tehnoloogia vanemale põlvkonnale kättesaadavamaks, 
viies ellu programme ja algatusi, näiteks nende vajadustele kohandatud õpitubade kujul. EL peaks 
tagama digitehnoloogia kasutamise õiguse neile, kes seda soovivad, ja pakkuma alternatiive neile, 
kes seda ei soovi. 
 
Soovitame seda, kuna EL peaks tagama, et eakad saavad osaleda digitaalses maailmas ja et kedagi ei 
diskrimineeritaks. Nende põlvkondade jaoks, kellel ei ole erinevate tehnoloogiatega seoses piisavalt 
kogemusi, tuleks kasutusele võtta lihtsustatud vahendid, et neil oleks võimalik tänapäeva maailma 
lõimuda. Soovitame juba olemasolevaid algatusi rohkem edendada, et kodanikud oleksid sellistest 
võimalustest teadlikud. EL ei tohiks vanemaid põlvkondi IT-vahendite kasutamisega seoses 
diskrimineerida. (Lisamärkus: see tähendab, et kodanikel peaks olema võimalik elada oma elu, ilma et 
nad oleksid kohustatud kasutama internetivõrku). EL peaks korraldama tasuta alalise abi vanematele 
põlvkondadele, et hõlbustada nende juurdepääsu digivahenditele. 
 
 
Alamsuund 4.3. Kultuurivahetus / Alamsuund 4.4. Keskkonnaharidus  
 

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

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

● see peab olema kõigile liikmesriikidele kättesaadav ja kergesti juurdepääsetav, 
● selle rakendamine peaks hõlmama edenduskava, see tuleks luua koostöös asjaomaste 

ettevõtjatega, 
● platvormi võib teha kättesaadavaks koos rahastamisprogrammiga, et toetada sellel oleva 

teabe kasutamist ja rakendamist. Niisuguse rahastuse abil tuleks toetada ka välisõite, et 
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saada asjakohaseid näiteid tegelikust elust.  
 

Soovitame seda, kuna igas vanuses inimesed vajavad faktidel põhinevat teavet selle kohta, kuidas 
tegeleda kliimamuutuste, kestliku arengu ja keskkonnaküsimustega. Olulisi kontseptsioone (nt 
ökoloogiline jalajälg) peavad mõistma kõik, eriti noored, kuna sellele, mida me õpime lastena, 
tugineme me kogu elu jooksul. Need teemad on keerulised ja nende kohta levitatakse palju 
väärinformatsiooni. Nii on meil vaja usaldusväärseid teabeallikaid; ELil on need olemas koos 
usaldatava teabe edastamiseks vajalike vahenditega. See on eriti oluline, kuna teabe usaldatavust 
puudutavad teadmised ja juurdepääsvõimalused usaldusväärsele teabele on liikmesriigiti erinevad. 
  
 

36. Soovitame ELil seada põhirõhk sellele, et muuta vahetusprogrammid kättesaadavaks kõigile 
(vanuserühmad, liikmesriigid, haridustasemed ja erinev finantssuutlikkus) ning võimaldada 
töötajate vahetusi või praktikavõimalusi sektorite, riikide, haridusasutuste, linnade ja ettevõtete 
vahel. ELi ülesandeks peaks olema kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas toimuvate vahetuste algatamine, 
vahendamine ja rahastamine kogu ELis, seda nii füüsiliselt kui ka digitaalselt. ELil tuleb selliseid 
algatusi aktiivselt toetada ja suunata need inimestele, kes ei ole veel teadlikud kultuuri- ja 
sotsiaalvaldkonna vahetusprogrammidest. Euroopa tuleviku konverents, kuhu inimesed valiti 
juhuslikult, on suurepärane näide mõttevahetusest Euroopas. Me soovime rohkem selliseid, aga ka 
väiksema ulatusega algatusi, samuti mõttevahetusi spordi, muusika, (sotsiaalse) praktika jms 
valdkonnas. 
 
Soovitame seda, kuna oluline on luua ühtekuuluvus- ja sidusustunne ning süvendada sallivust 
meievaheliste erisuste ja erinevate vaatenurkade suhtes ning arendada üksikisikute oskusi. See 
võimaldab tugevdada sõprust, vastastikust mõistmist ja kriitilist mõtlemist. Soovime edendada kõigi 
meie kogukondade liikmete kaasamist, isegi kui nad ei ole seni sellistes algatustes osalenud. 
 

  
Alamsuund 4.5. Kvaliteet, rahastamine ja juurdepääs haridusele / Alamsuund 4.6. Hariduse 
ühtlustamine  
 

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

● Miinimumstandardi olemasolu suurendaks vanemate, õpetajate ja õpilaste usaldust 
haridussüsteemi vastu, jättes samas alles võimaluse algatusvõimeks ja mitmekesisuseks.  

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

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

 
 
 
 
 

38. Soovitame kõigi ELi liikmesriikide algkoolides õpetada inglise keelt põhiainena vastavalt 
sertifitseeritavale standardile, et hõlbustada Euroopa kodanike vahelist suhtlust ja suurendada 
nende suutlikkust omavahel tõhusalt suhelda.  
 
Soovitame seda järgmistel põhjustel: 
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● See tagaks suurema ühtsuse ja võrdsuse, suurendades kodanike võimet üksteisega suhelda ja 
tugevdades ühist Euroopa identiteeti. 

● See aitaks luua laiema, paindliku ja kättesaadavama tööturu, mis annaks kodanikele kindluse 
töötada ja suhelda kõigis teistes liikmesriikides, kus leidub paremaid isiklikke ja kutsealaseid 
võimalusi. 

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

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

 
Viies töösuund Eetiline ja turvaline digiüleminek 
 

Alamsuund 5.1. Digiülemineku demokratiseerimine / Alamsuund 5.2. Küberturvalisus 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
45. Soovitame isikuandmete kaitse üldmäärust paremini selgitada ja parandada sellega seotud 

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

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

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

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

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

47. Soovitame ELil rakendada erinevaid meetmeid, et tagada interneti ohutu kasutamine. 
● Esiteks peab EL tegelema taristu ja seadmete puudumisega, kuna see takistab kodanike 

juurdepääsu internetile.  
● Samuti soovitame ELil julgustada liikmesriike pakkuma kõigile vanuserühmadele koolitust 

interneti ja selle ohtude kohta. Selleks võiks pakkuda lastele ja noorukitele vastavaid 
koolikursusi ning töötada välja programmid ja õppekavad täiskasvanute ja eakate jaoks. 
Euroopa tasandil peaks nende kursuste sisu üle otsustama sõltumatute ekspertide rühm.  

● Lõpuks nõuame, et EL võtaks kõik vajalikud meetmed kindlustamaks, et ühiskonnas toimuva 
digiülemineku käigus ei jäeta sellest välja eakaid inimesi, tagades esmatähtsate teenuste 
füüsilise kättesaadavuse.  

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

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

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

I lisa: Kuidas soovitusteni jõuti? 

A. Kolmanda aruteluvooru ülevaade 

 

· Tervitussõnad ja päevakava tutvustamine 

· Sisend platvormilt 
· Eesmärkide ja protsessi 

selgitus 

· - Suuniste muutmine 

soovitusteks 

· - Põhisõnumite kallal töötamine 

konverentsi üldistungi jaoks 

· Osalejad tutvuvad suunistega ja 

seavad need eelisjärjekorda 

· Eksperdid ja faktikontrollijad on 

valmis vastama küsimustele 

· Teiste alarühmade tagasiside ja 

soovituste viimistlemine 

· Hääletussoovitused 

· Kokkuvõte 

· Põhisõnumite viimistlemine 

· Kodanikud alustavad 

suuniste soovitusteks 
muutmisega 

ÜLDISTUNG 

AVATUD 

FOORUM  
 

ALARÜHMADE 
ARUTELUVOOR 

- Taaskohtumine ja kolmandaks 
aruteluvooruks valmistumine 

- Suuniste eelisjärjekorda seadmine 

- Suuniste soovitusteks muutmisega 

- Suuniste muutmine 

soovitusteks 

- Soovituste viimistlemine 

- Põhisõnumite kallal töötamine 

konverentsi üldistungi jaoks 

- Hääletussoovitused 

   

 

  

 

KOLMAS ARUTELUVOOR 
 

                1. PÄEV                                 2. PÄEV                                  3. PÄEV 



 

  
Esimese paneelarutelu kolmas aruteluvoor – 20 

 

B. Soovituste tegemise kava  

 

 

 

  

 

 

  

ETAPP 1 – SUUNISED 

ETAPP 2 – KOGUMID 

ETAPP 4 – 
SOOVITUSED 

ETAPP – VIIE KOGUMI 
JÄRJESTAMINE 
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C. Detailne kirjeldus sellest, kuidas soovitusi teha 

Reede, 25.02.2022 

Esimene üldistung 

- Eesmärk: Paneelarutelus taaskohtumine ja kolmandaks aruteluvooruks valmistumine 
- Avatervitus, kodanikele sõna andmine, platvormiga kurssi viimine, nädalavahetuse 

kava, sissejuhatus aruteluvooru metoodikasse 

Esimene avatud foorum 

- Eesmärk: Suuniste eelisjärjekorda seadmine 
- Suuniste lugemine ja mitteametlik arutelu üldistungi saalis ja fuajees (tõlget ei 

pakutud); suuniste eelisjärjekorda seadmine kleebistega. Igale kodanikule anti 50 
kleebist (kümme roosat esimese töösuuna jaoks, kümme oranži teise töösuuna jaoks, 
kümme rohelist kolmanda töösuuna jaoks, kümme sinist neljanda töösuuna jaoks, 
kümme punast viienda töösuuna jaoks), mille abil seati töösuundade kaupa 
eelisjärjekorda kuni kümme suunist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Viies töösuund:  
Eetiline ja 
turvaline 
digiüleminek 

 

Alamsuund 5.1. 
Digiülemineku 
demokratiseeri
mine 

Kolmas 
töösuund:  
Õiglane 
ühiskond 

 
 
 

Alamsuund 
3.1. 
Sotsiaalkindlus
tus 

Neljas 
töösuund: 
Õppimine 
Euroopas 

 
 

Alamsuund 
4.1. 
Euroopa 
identiteet 

Esimene 
töösuund:  
Töötamine 
Euroopas 

 
 

Alamsuund 
1.1. 
Tööturg 

Teine töösuund:  
Majandus 
tuleviku heaks 

 
 

Alamsuund 2.1. 
Innovatsioon ja 
Euroopa 
konkurentsivõim
e 
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Esimene alarühma töötuba 

- Eesmärk: Suuniste soovitusteks muutmisega alustamine 

Laupäev, 26.02.2022 

Teine alarühma töötuba 

- Esimene eesmärk: Suuniste muutmine soovitusteks 
- Järgiti sama metoodikat nagu esimeses alarühma töötoas. 

- Teine eesmärk: Samas töösuunas olevatele alarühmadele tagasiside andmine ning neilt 
tagasiside saamine. 

- Kolmas eesmärk: Teistes töösuundades olevatele alarühmadele tagasiside andmine ning neilt 
tagasiside saamine. 

- Jätkati sama metoodika järgimist. 
- Neljas eesmärk: Soovituste viimistlemine 

- Selles faasis prooviti põimida teiste alarühmade ning faktikontrolli tagasisidet. 
Alarühmad viimistlesid soovitused. 

 

Pühapäev, 27.02.2022 

Teine avatud foorum 

- Eesmärk: Konverentsi üldistungi põhisõnumite kallal töötamine 
- Sessioonide vahel töötas konverentsi üldistungi põhisõnumite kallal kahekümnest 

paneelarutelu esindajast koosnev grupp. Selleks intervjueerisid nad teisi osalejaid, et 
püüda neid sõnumeid mõista ja paneelarutelu järeldusi lihtsal viisil edastada. 
Põhisõnumid peavad peegeldama soovitusi ja nende selgitusi. 

Teine üldistung 

- Eesmärk: Hääletussoovitused 

Osalejatele antud juhised: 

 

1. Vajuta nuppu tahvlil. 

 

2. Skanni ruutkood, et saada 

ligipääs vormile, kus leiad 

töösuundade soovitused. 

 

3. Kontrolli tahvli tagaküljel 

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

 

5. Hääleta iga töösuuna 

soovituse poolt või vastu ning 

kinnita oma valik. 

 
 
 
 
 
 
6. Soovitused, mis saavad 70% 
või enam häältest, võetakse 
vastu. 
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II lisa: Ekspertide ja faktikontrollijate sisendid, et toetada faktikontrolli 

Ekspertide ja faktikontrollijate sisendit koordineeris nn Teadmiste ja Informatsiooni Keskus ehk TIK, 
mis koosnes ühissekretariaadi ja arutelurühma liikmetest. Kui osalejad, arutelujuhid, vaatlejad või 
osalevad eksperdid tajusid vajadust selgitada fakte, anti sellest TIKile teada, kes omakorda suunas 
küsimuse asjakohasele eksperdile ja/või faktikontrollijale. 

Hulk kohapeal ja veebi kaudu osalevaid eksperte jälgisid alarühmade arutelu, et algatada faktikontrolli. 
Lisaks sellele olid valves eksperdid kolmest institutsioonist, et vastata oma oskusteabega seonduvatele 
faktikontrolli küsimustele, eriti kui see puudutas olemasolevaid õigus- ja poliitikainstrumente.  

Ekspertidel ja faktikontrollijatel paluti vastata väga lühikese aja jooksul võimalikult selge tekstiga, et 
arutelujuhid saaksid selle TIKi nõusolekul osalejatele edastada. Kättesaadavad olid allpool esitatud 
eksperdid, kõik ei saanud küsimusi ja mõni sai anda sisendi mitme töösuuna raames.  

Kohapeal ja virtuaalselt osalevate ekspertide nimekiri: 

Esimese töösuuna eksperdid – Töötamine Euroopas 

● Barbara Gerstenberger, Eurofoundi tööelu üksuse juhataja 

● Massimiliano Mascherini, Eurofoundi sotsiaalpoliitika üksuse juhataja kohusetäitja 

● Sebastian Heidebrecht (samuti viies töösuund), Viini Ülikooli Euroopa 
Integratsiooniuuringute Keskuse (EIF) abiprofessor 

● Leonie Westhoff, Euroopa Poliitikauuringute Keskuse (CEPS) kaasteadur 

Teise töösuuna eksperdid – Majandus tuleviku heaks 

● Daniel Gros, Euroopa Poliitikauuringute Keskuse (CEPS) juhatuse liige ja erinõunik 

● Allesandro Giovannini, Euroopa Keskpanga rahvusvaheliste ja Euroopa suhete 
peadirektoraadi juhtiv majandusteadlane 

● Gianluca Sgueo (samuti viies töösuund), Brüsseli juhtimiskooli (BSoG) vanem kaasõppejõud 
ja kaasatud professor 

Kolmanda töösuuna eksperdid – Õiglane ühiskond 

● John Hurley, Eurofoundi tööhõiveüksuse juhataja kohusetäitja 

● Nicolas Defaye, Euroopa peresisese tööhõive ja koduhoolduse föderatsiooni (EFFE) 
poliitikaametnik 

● Paul Ginnell, Euroopa vaesusevastase võrgustiku (EAPN) Iirimaa võrgustiku direktor 

● Elizabeth Gosme, Euroopa Liidu pereorganisatsioonide liidu (COFACE) direktor 

Neljanda töösuuna eksperdid – Õppimine Euroopas 

● Jimmy Jamar, Europa Nostra peasekretär 

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
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● Charis Hughes, Iirimaa Erasmus+ riikliku büroo Léargas teabevahetuse ja mõju-uuringute 
valdkonna vanemametnik 

● Jemma Lee, Iirimaa Erasmus+ riikliku büroo Léargas toetus- ja arenguvaldkonna 
vanemametnik 

● Amélia Veiga, Porto ülikooli abiprofessor 

● Andrea Lapegna, elukestva õppe platvormi teabevahetuse ja kampaaniate koordinaator 

● Altheo Valentini, ühenduse All Digital juhatuse esimees 

● Giuseppina Tucci, Euroopa Kooliõpilasliitude Korraldusbüroo (OBESSU) peasekretär 

● Selina McCoy, majandus- ja sotsiaaluuringute instituudi (ESRI) teadusuuringute kaasprofessor 
ja Dublini Trinity College'i kaasatud professor 

● Gabriela Martinez Sainz, University College Dublini Ad Astra stipendiaat ja abiprofessor 

Viienda töösuuna eksperdid – Eetiline ja turvaline digiüleminek 

● Rosanna Fanni, Euroopa Poliitikauuringute Keskuse (CEPS) kaasteadur ja digifoorumi 
koordinaator 

● Bart Preneel, Leuveni Katoliikliku Ülikooli arvutiturbe ja tööstusliku krüptograafia 
uurimisrühma juht 

● Vasiliki Artinoupoulou, Ateena Panteioni sotsiaal- ja politoloogiaülikooli 
sotsioloogiaosakonna kriminoloogiaprofessor  

 

  

https://www.leargas.ie/our-team/
https://www.leargas.ie/our-team/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/author/andrea/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://www.esri.ie/people/selina-mccoy
https://people.ucd.ie/gabriela.martinezsainz
https://www.ceps.eu/ceps-staff/rosanna-fanni/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00003308
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5


 

  
Esimese paneelarutelu kolmas aruteluvoor – 26 

 

III lisa: Soovitused, mida paneelarutelul kaaluti, kuid jäeti vastu võtmata 
 

Kolmas töösuund: Õiglane ühiskond 
 
Alamsuund 3.2. Võrdsed õigused 
 
Soovitame ELil luua mehhanismi vähemuste õiguste järelevalve ja jõustamise tagamiseks (nt portaal 
või büroo, kus inimesed saaksid esitada kaebusi).  
 
Soovitame seda, kuna usume, et igaüks võib väljendada oma seisukohti ning et igaühel on õigus abi 
taotleda ja saada. Selline mehhanism on vajalik vähemuste ja enamuse vaheliste pingete 
vähendamiseks. 
 
 
Alamsuund 3.3. Õiglus / Alamsuund 3.4. Juurdepääs spordile 
 
Soovitame ELil suurendada teadlikkust kehalisest tegevusest eeskujuks olevate avaliku elu tegelaste 
kaudu (nt parlamendis toimuvad üritused peaksid hõlmama mõneminutilist kehalist tegevust, nagu 
kerged venitused, kõndimiskohtumised või hüpped). 
 
Soovitame seda, kuna avaliku elu tegelaste osalemine kehalises tegevuses suurendab teadlikkust. 
 

 
Viies töösuund Eetiline ja turvaline digiüleminek 
 
Alamsuund 5.3. Andmekaitse 
 

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

 

1. alarühm (1.1. Tööturg) 

1. 1.1.1.1: ELi proaktiivne majanduspoliitika üleilmastumise paremaks ohjamiseks. 

2. 1.1.1.2: Tuleks vastu võtta Magna Carta, mis reguleerib kõiki töövaldkonna keskseid 

teemasid. 

3. 1.1.1.3: ELi määruste rakendamine liikmesriikides on probleem. 

4. 1.1.2.2: Ettevõtlusvabadust ei tohi liiga palju piirata. 

5. 1.1.2.4: Igaühe õigus tööle. 

6. Kogum (kolm suunist) 1.1.2.1: Töötajate õigused ja töötingimused tuleks ühtlustada. 1.3.1.4: 

Püüda töökorralduse ja töötajate õiguste valdkonnas säilitada kõrgemaid Euroopa 

kvaliteedistandardeid. 1.3.1.7: Tööpoliitika parem kooskõlastamine Euroopa riikide vahel.  

7. 3.2.3.2: Soovitame, et EL looks institutsiooni, mis jälgiks töötingimusi kõigis liikmesriikides. 

8. 1.1.3.1: Toetada ametiühingute loomist. 

9. Kogum (neli suunist): [1.1.4: Töö- ja eraelu tasakaal] 1.1.4.2: Parema töö- ja eraelu 

tasakaalu tagamiseks tuleb parandada laste ja eakate hooldust. 1.1.4.5: Ei tohi eirata muid 

perekonnavorme. See kehtib ka perede kohta, kes hoolitsevad puuetega inimeste eest. 

1.1.4.1: Avaliku ja erasektori vaheline lõhe tuleb kaotada. 1.1.4.4: ELi suunised tuleb 

riigisisesesse õigusesse üle võtta väga kiiresti. 

10. Kogum (kaks suunist) [1.1.5: ELi sotsiaalõiguste tegevuskava] 1.1.5.1: Tegevuskava tuleks 

muuta õiguslikult siduvaks, et riikide valitsustel oleks kohustus seda rakendada. 1.1.5.2: 

Anda nende otsuste kohta kodanikele rohkem teavet.  

11. Kogum (kolm suunist) 1.1.2.3: EL peaks kehtestama Euroopa miinimumpalga. – 3.2.3.1: 

Soovitame, et EL liiguks üleeuroopalise miinimumpalga kehtestamise suunas. 1.1.7.3: Enne 

tingimusteta põhisissetulekut peab EL kehtestama miinimumpalga. 

12. 3.2.5.4: Soovitame, et EL keskenduks nädala tööajanormi kehtestamisele (lühem ja ühtne), 

et tagada Euroopa kodanike ja nende perekondade parem ja võrdne kohtlemine. 

 

6. alarühm (1.2. Noored ja tööhõive) 

13. 1.2.1.1: Teeme ettepaneku anda gümnaasiumiõpilastele võimalus mitmesugustes 

töökeskkondades ja/või sotsiaalsetes projektides kogemusi omandada, et nad mõistaksid 

tööturgu. Hilisemas uurimisetapis võiks selle puhul rohkem keskenduda nende huvidele ja 

koolitusele. Sel viisil õpivad nad vastutust, saavad ülevaate oma võimalikust tulevikust ja 

austavad eri elukutseid. 

14. Kogum (neli suunist) 1.2.1.2: Teeme ettepaneku ergutada ettevõtteid ja organisatsioone 

pakkuma praktikakohti, tehes neile maksusoodustusi ja/või muid soodustusi. 1.2.5.1: 

Äärepoolsetes piirkondades peavad kohalikud koolid, omavalitsused, organisatsioonid ja 

ettevõtted tegema tihedat koostööd, et need praktikad oleks ka tulemuslikud. 3.3.4.1: 

Edendada juurdepääsu esimesele töökohale ning kutseõppe ja kõrgharidusega seotud 

praktikakohtadele. 1.3.3.6: Luua programme, et tuua noored ettevõtetele lähemale. 

15.  1.2.3.1: Haridus peab tööturu muutuvatele vajadustele paremini vastama. Sellest tulenevalt 

peavad õpetajad neid vajadusi paremini mõistma. Teeme ettepaneku korraldada vajaduste 
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kindlakstegemiseks korrapäraseid poliitika-, haridus- ja ettevõtlusvaldkonna vahelisi 

konsultatsioone. 

16. Kogum (kolm suunist) [1.2.2: Tööturul vajalike mittedigitaalsete oskuste ja sotsiaalsete 

pädevuste kadumine.] 1.2.2.1: Sotsiaalsed pädevused on järgmised: üksteisega suhtlema 

õppimine, üksteise kuulamine, sallivus, dialoogi soodustamine, vastupanuvõime, mõistmine, 

teiste austamine ja hindamine. 1.2.2.2: Koolitajat tuleb koolitada: õpetajad peavad 

kõigepealt olema nendest sotsiaalsetest oskustest teadlikud ja samuti koolitatud, et noori 

selles valdkonnas juhendada. Koolitajat tuleb koolitada. 1.2.2.4: Noori tuleb julgustada 

olema ühiskonnas iseseisvad. Seepärast tuleb neid julgustada pidevalt ise õppima, kriitiliselt 

mõtlema ja uudishimulikuks jääma. Tähelepanu tuleb pöörata ühiskonna kõigile tasanditele. 

17. 1.2.2.3: Humanitaaraineid, nagu klassikaline kirjandus ja eetika, tuleb riikides, kus seda enam 

ei tehta, uuesti õpetama hakata. 

18. Kogum (kolm suunist) 1.2.3.2: ELis tuleks paremini ühtlustada diplomite vastastikust 

tunnustamist ja koolituse standardimist. 3.3.3.2: Et ELi akadeemilisi kraade valideeritakse 

kõigis ELi liikmesriikides. 2.1.2.2: Soovitame, et kutsekvalifikatsioonid (näiteks litsentsid) 

oleksid täielikult ülekantavad ja tunnustatud kõigis ELi liikmesriikides. 

19. Kogum (kolm suunist) [1.2.4: Õppetunnid seoses COVID-19 kriisi tõttu ära jäänud koolituse, 

praktikate ja tööturule juurdepääsuga, mis mõjutavad rohkem noori ja ühiskonna nõrgimaid 

liikmeid.] 1.2.4.1: Ettepanek selliste programmide taaskäivitamiseks, mis toimisid juba enne 

pandeemiat: kahjuks ei ole mõned ELi veebisaidil kättesaadavad lingid nendele 

programmidele enam ajakohased. Euroopa peaks pakkuma programme ka alla 18-aastastele 

lastele. 1.2.4.2: EL peaks pandeemiast taastumiseks käivitatud programmidest, nt 

programmist ALMA, paremini teavitama. 1.2.4.3: Pandeemia tõttu on noortel vähem 

võimalusi teistes liikmesriikides töötamiseks. Seepärast peame andma hoogu 

digiprogrammidele, et seda vahetust edendada. 

20. 1.2.4.4: Minimeerida tuleks üliõpilastele tekkivat kahju, mis on tingitud õpingute 

pikenemisest seetõttu, et nad ei ole saanud praktikakohta. Kahju on näiteks järgmine: kulud, 

õpingute pikenemine, viivitused tööturule sisenemisel.  

21. 1.2.4.5: Kui tekivad kiireloomulised asjaolud, nagu kriis, peavad valitsused suutma reageerida 

kiiremini ja paindlikumalt. Teeme ettepaneku, et olukorrast õpitaks ja loodaks uued 

stsenaariumid, et olla järgmises kiireloomulises olukorras paindlikumad (töö, hariduse, ... 

valdkonnas).  

 

15. alarühm (1.3. Digitaliseerimine töökohal) 

22. Kogum (viis suunist) 1.3.1.1: Tuleb üritada hoida töökohad Euroopas. 1.3.1.2: Luua stiimulid 

ja õigusaktide eelnõud, mis aitavad säilitada töökohti ELis / Euroopa riikides, nii et need 

põhineksid Euroopa tunnustatud kvaliteedil. 1.3.1.5: Julgustada Euroopa ettevõtjaid võtma 

suuremat sotsiaalset vastutust, säilitades samal ajal peakontorid Euroopas. 1.3.1.8: Mõõta, 

kui palju töökohti saab igal aastal ümber paigutada väljaspool Euroopat asuvatesse 

riikidesse. 1.3.1.6: Viimase abinõuna maksustada ümberpaigutamine. 

23. 1.3.1.3: Püüda rahvusvahelisel tasandil saavutada võrreldav palgatase tootjariikide vahel. 

24. Kogum (viis suunist) 1.3.2.1: Ühtlustada aruka töötamise eeskirjad Euroopa tasandil ja 

kontrollida nende järgimist. 1.3.2.8: Ühtlustada aruka töötamise eeskirjad Euroopa tasandil 

ja kontrollida nende järgimist töökohtadel. 1.3.2.5: Ühtlustada aruka töötamise eeskirjad 

Euroopa tasandil, kirjutades ette töötunnid, kättesaadavuse ja puhkeaja (õigus mitte olla 
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kättesaadav), ning kontrollida eeskirjade järgimist. 1.3.2.6: Ühtlustada ka hädaolukordade 

puhul puhkeperioodidel kättesaadavust käsitlevad eeskirjad ja kontrollida nende järgimist. 

1.3.2.7: Ühtlustada aruka töötamise eeskirjad Euroopa tasandil ja püüda vältida aruka töö 

tegijate kõrvalejätmist ühiskonnaelust. 

25. Kogum (kolm suunist) 1.3.2.2: Anda töötajatele õigus otsustada oma töökorralduse üle 

kodus (nt lastega pered). 1.3.2.4: Koostada selgete ja standardsete tingimustega lepinguid, 

milles on märgitud, millised ülesanded tuleb täita kodust ja millised mitte. 4.2.3.1: 

Soovitame edendada ümarlaudu koolide, ettevõtjate, poliitikute, tervishoiuvaldkonna 

töötajate, psühholoogide ja sotsioloogidega ning reguleerida veebipõhist haridust ja tööd 

seadusega. 

26. 1.3.2.3: Vähendada tehnoloogia abil tööaega ja suurendada töötamise tõhusust.  

27. 1.3.3.7: Luua platvormide haldamises uusi töökohti. 

28. Kogum (neli suunist) 1.3.3.8: Luua pensionile jäänud inimeste jaoks digitaalsed 

teabevahetusplatvormid. - 1.3.3.9: Soodustada digitaliseerimist töötajate ümberõppeks (nt 

emadus). 1.3.3.10: Rikastada digitaalseid koolitusplatvorme eri teadmusvaldkondades 

erineva sisuga. 1.3.3.11: Luua eri teemadele eraldi platvormid ja muuta nende kasutamine 

lihtsaks. 

 

 

Teine töösuund: Majandus tuleviku heaks 

 

2. alarühm (2.1. Innovatsioon ja Euroopa konkurentsivõime) 

29. 2.1.1.1: Soovitame ELil investeerida teadusuuringutesse ja innovatsiooni, et töötada välja 

uusi materjale ja ressursse ning kõige väiksema keskkonnajalajäljega materjale ja ressursse.  

30. Kogum (viis suunist): [2.2.1: Meie tootmismeetodid on liiga saastavad. Kuidas vaadata läbi 

meie tootmistehnoloogiad, et muuta need puhtamaks?] 2.2.1.4: Töötada lühiajalises 

perspektiivis välja vahetu mõjuga meetmed. 2.2.1.1: Soovitame vastu võtta uued 

tootmismeetodeid käsitlevad eeskirjad (toodete eluea, kasvuhoonegaaside heitkoguste, 

elusüsteemi piiridega kohandamise kohta), sealhulgas pakkuda toetusi, et julgustada 

ettevõtjaid, kes soovivad välja töötada keskkonnahoidlikku tehnoloogiat. 2.1.1.4: Soovitame 

rohkem toetada ettevõtjaid, kes investeerivad oma tootmisprotsessi keskkonnakulu 

vähendamisse ja väiksema keskkonnamõjuga toodete arendamisse. 2.2.1.5: Soodustada 

ringlussevõtvat majandust, sealhulgas tööstuses ja energeetikas. 2.2.2.4: Soovitame võtta 

meetmeid energia ringlussevõtuks. 

 

31. Kogum (neli suunist): 2.1.4.1: Soovitame ELil pingutada rohkem teadusuuringute tulemuste 

rakendamise nimel, nii et need ei jääks ainult paberile. 

2.1.4.2: Soovitame koondada teadusuuringute tulemused avalikult kättesaadavatesse, tasuta 

ja tsentraliseeritud andmebaasidesse. 2.1.5.1: Soovitame luua süsteemi, mille abil teadlased, 

kes uurivad sarnaseid nähtusi, saaksid oma ressursid ühendada. 2.1.5.2: Soovitame, et EL 

eraldaks vahendeid konkreetsete teadusvaldkondade rahastamiseks. 

32. Kogum (viis suunist): 2.2.3.1: Suurendada päikeseenergia osakaalu ELi energiatootmises, 

sealhulgas edendades väikesemahulist energiatootmist üksikisiku tasandil. 2.2.3.2: Arendada 

tuuleenergiat ja investeerida sellesse. 2.2.3.3: Arendada vesinikuenergiat. 2.2.3.4: Kasutada 
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elektri tootmiseks merevett. 1.3.4.1: Soodustada digiseadmete toiteks kasutatava 

primaarenergia tootmist taastuvatest energiaallikatest. 

33. Kogum (kolm suunist): 2.2.4.1: Vähendada vahendajate arvu tootmise ja tarbijate vahel. 

2.1.1.3: Soovitame üritada lühendada tarneahelaid ja sõltuda vähem teistest maailma 

osadest imporditud materjalidest. Investeerida kohalikesse ressurssidesse. 1.3.4.11: Uurida 

võimalust kaevandada toorainet ja toota digiseadmeid Euroopas, et sulgeda tootmisahel. 

34. Kogum (kaks suunist): 2.2.4.2: Vajadus vahetada pakkumise ja nõudluse paradigma 

vajaduste ja piirangute paradigma vastu. Tuleb loobuda kasumiotsingu kui majandusliku 

eesmärgi paradigmast. 2.2.7.2: Väljuda majanduskasvu paradigmast. 

35. 1.3.4.3: Luua stiimulid energia laialdasele tootmisele (äriühingud, perekonnad).  

 

7. alarühm (2.2. Kestlik majandus / 2.3. Maksustamine) 

36. Kogum (viis suunist): 2.2.1.2: Soovitame võtta meetmeid jäätmete vähendamiseks ja sellest 

tulenevalt ka saastavate tööstusharude keskkonnamõju vähendamiseks. Eelkõige teeme 

ettepaneku sundida ettevõtjaid arukamalt tootma (meetodid, eetika, materjalid). 2.2.4.3: 

Koostada plastpakendeid käsitlev õigusakt, et nende hulka vähendada. 2.4.2.1: Tagada 

rohkem ringlussevõetavaid pakendeid. 1.3.4.6: Kontrollida digijäätmete mõju. 1.3.4.8: 

Kehtestada ka digiseadmete jäätmeid käsitleva õigusraamistiku vastavuskontroll. 

37. Kogum (kolm suunist): 2.4.6.5: Võtta vastu õigusakt, millega keelatakse suurtel kauplustel 

tarbitavat toitu ära visata ja lastakse sel olla kasulik inimestele, kes seda vajavad. 2.4.6.1: 

Kõigile kasulikud skeemid (supermarketite ülejäägi madalama hinnaga müümine 

solidaarsetele toidukauplustele ja seejärel väiksema sissetulekuga tarbijatele) koos 

maksusoodustustega. 2.4.6.2: Kavandamine, jaotamine ja eraldamine. 

38. Kogum (kolm suunist): 2.2.2.1: Edendada jäätmevaba kava ja harida tarbijaid. 2.2.4.4: 

Julgustada inimesi käituma vastutustundlikumalt. 2.4.6.3: Eesmärk on muuta tarbijate 

harjumusi ja nõudlust toodete järele, mida saab toota kestlikul viisil (mis puudutab 

koguseid).  

39. Kogum (viis suunist): 2.2.2.2: Toetada Euroopas rohkem ringlussevõttu: eelkõige teeme 

ettepaneku arendada selliste tehnoloogiliste vahendite nagu telefonide ringlussevõttu, eriti 

kasutatud seadmete ostmise soodustamise abil. 2.1.1.2: Soovitame ELil keskenduda 

võimalustele kasutada olemasolevaid ressursse kõige tõhusamal viisil (nt ringlussevõtt) ja 

neisse võimalustesse investeerida. 2.5.5.1: Rahastada tööd ja teadustegevust, mis on 

seadmete asendamise asemel seotud seadmete kohandamisega. 1.3.4.2: Investeerida 

teadusuuringutesse, Euroopa tootmisse, seadmete (akude jms) ringlussevõttu. 1.3.4.7: 

Innustada kodanikke digijäätmeid ringlusse võtma. 

40. Kogum (kaks suunist): 2.2.2.3: Peame võitlema kavandatud aegumise vastu, sealhulgas 

vastutustundliku tarbimise edendamise ja pikema elueaga toodete (tehnoloogia, rõivaste) 

valimise kaudu. 2.1.3.3: Soovitame võtta meetmeid kavandatud aegumise vastu. 

41. Kogum (kaks suunist): 2.2.5.1: Reguleerida bitcoin'i kaevandamist. 1.3.4.12: Hinnata 

keskkonnamõju krüptorahade puhul, mis nõuavad sellise energia kulutamist, mida ei 

toodeta kestlikul viisil. 

42.  2.2.6.1: Seada piirkondlikul tasandil eesmärgid kasvuhoonegaaside heitkogustele. 

43. Kogum (kaks suunist): 2.2.8.1: Transporditaristu ümbermõtestamine, et edendada 

ühistranspordi kasutamist ja pehmet liikuvust. 1.3.4.4: Ergutada ühistranspordi kasutamist.  
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44. Kogum (kaks suunist): 1.3.4.9: Kontrollida haruldaste muldmetallide kaevandamise 

keskkonnamõju. 1.3.4.10: Kontrollida haruldaste muldmetallide kaevandamise mõju tööle 

(eelkõige lapstööjõule). 

45. [2.3.1. Maksustamine ei ole sotsiaalselt õiglane: kuidas muuta see sotsiaalselt õiglasemaks?] 

2.3.1.3: Soovitame kehtestada uued maksud. 

46. [2.3.1: Maksustamine ei ole sotsiaalselt õiglane: kuidas muuta see sotsiaalselt õiglasemaks?] 

2.3.1.1: Soovitame Euroopa maksusüsteemi standardida.  

47. 2.3.1.2: Parem haridus maksustamise teemal ja parem teave selle kohta, kuidas makse 

kasutatakse.  

48. Kogum (viis suunist): 2.3.1.4: Kasutada muu kui rohelise energia maksustamist, et muuta 

tootmis- ja tarbimisharjumusi ning energiamudelit. 2.1.1.5: Soovitame kehtestada 

keskkonda kahjustavatele ja jätkusuutmatutele ettevõtjatele kõrgemad maksud kui 

keskkonnateadlikele ettevõtjatele. 2.3.1.5: Soovitame maksustada krüptoraha. 2.3.1.6: 

Soovitame maksustada kütust. 1.1.6.1: Kohapeal kasvatatud või toodetud kaupade 

maksuvabastus. 

49. Kogum (kuus suunist): 2.3.2.1: Soovitame rakendada uutele kestlikke meetodeid 

kasutavatele ettevõtetele maksusoodustust. 2.3.2.2: Ettevõtlustulul põhineva progressiivse 

maksusüsteemi loomine väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks. 2.3.2.3: Selgem 

Euroopa abi uute äriühingute loomiseks. 1.1.6.2: Kaitsta paremini VKEsid. Seda võiks näiteks 

teabe ja õigusabiga toetada ELi asutus. 1.1.6.3: Luua riskantsetele tegevustele paremad 

stiimulid. 1.1.6.4: Idufirmad kohalikus majanduses: laenusüsteem, mida toetavad suured 

pangad. Samuti kohaliku õigusnõustamise toetamine.  

50. 2.3.2.4: Pehmete narkootikumide, näiteks kanepi legaliseerimine. 

51. Kogum (neli suunist): 2.3.3.1: Ühtlustada viis, kuidas kogu Euroopa era- ja avaliku sektori 

ettevõtted rakendavad sotsiaalset ja keskkonnaalast vastutust. 2.3.3.2: Karistada nendele 

standarditele mittevastavaid äriühinguid maksude kaudu. 2.3.3.3: Premeerida nendele 

standarditele vastavaid ja kestliku üleminekuga tegelevaid äriühinguid. 2.3.2.5: Kehtestada 

hargmaistele ettevõtjatele läbipaistvuse kriteeriumid. 

52.  Kogum (kolm suunist): 2.3.4.1: Kehtestada konkreetne maks, et vältida maksudest 

kõrvalehoidumiseks toimuvat ümberpaigutamist. 2.3.4.2: Euroopa maksude kehtestamine 

suurtele rahvusvahelistele äriühingutele. 2.3.4.3: Euroopa äriühingute (välismaine) 

maksustamine nende suhtes, kes ei maksa maksu vara tekkimise kohas. 

 

 

8. alarühm (2.4. Põllumajandus / 2.5. Digitaalne taristu) 

53. Kogum (kaks suunist): 2.4.1.1: Vähem tervislike toiduainetega seotud karistused (maksud). 

2.4.1.2: Maksude kehtestamine luksustoidule.  

54. 2.4.1.3: Toodete hindamine peaks põhinema kahel kriteeriumil (tervis ja 

keskkonnakestlikkus). 

55. 2.4.1.4: Arendada sotsiaalseid ja solidaarseid toidukauplusi, mis on ette nähtud väikese 

sissetulekuga inimestele. 

56. Kogum (neli suunist): 2.4.2.2: Luua Euroopa tasandil pettuste tõkestamise süsteem. 2.4.2.3: 

Kehtestada sanktsioonid toodetele, millel ei ole nõuetele vastavat märgist. 2.4.2.4: Märkida 

selgelt ja nähtavalt kõik koostisosad, mida toode sisaldab (eelkõige allergeenid). 2.4.2.5: 

Kasutada olemasolevat tehnoloogiat toiduainete tootmisahela kindlakstegemiseks (olla 
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teadlik kõigi sisendite päritolust). Teha sõltumatute asutuste poolseid analüüse 

põllumajandusloomade söötmise kohta (kehtestada järelevalvesüsteem). Imporditud 

toodetele peaksid kehtima samad kvaliteedinõuded nagu Euroopa toodetele. 

57. 2.4.3.1: Arendada ja edendada kestlikke põllukultuure, vähendamata harimata säilitatud 

maa osakaalu (ilma geneetiliselt muundatud organismideta). Täppistehnikad, vertikaalsed 

tehnikad. 

58. Kogum (viis suunist): [2.4.4: Võtta arvesse liidu riikide lisatoodangut ja kohalikku aspekti.] 

2.4.4.1: See nõuab põllumajandustootjate vahelist kooskõlastamist (tootmisviiside valikud, 

kogused ja nende valikute finantsmõju). 2.4.4.2: Leida tasakaal funktsioonipõhise tootmise ja 

kohaliku tootmise vahel. 2.4.4.3: Ärge tehke kõike kõikjal, kohandage oma tegevus põllu 

omadustega. 2.4.4.4: Teadus- ja arendustegevus selle kohta, mida saab eri piirkondades 

kasvatada (ilmastikuolud). 2.4.4.5: Kohalike tootjate toetamine turustusmeetodite 

korraldamisega (otsetehingud tootjalt tarbijatele). 

59. Kogum (kolm suunist): 2.4.5.1: Kasvatada muudes kohtades elurikkuse soodustamiseks lilli. 

2.4.5.3: Rakendada avaliku ruumi (teepervede, väikeste haljasalade) hooldamiseks hiliseid 

niitmissüsteeme. Metsikutel niitudel peaks taimedel olema aega kasvada. 2.4.5.4: Istutada 

taimi, mis kaitsevad toodangut, ja toetada putukaid, kes kaitsevad toodangut. Veenda 

põllumajandustootjaid neid meetodeid kasutama. 

60.  2.4.5.2: Vähendada täppistehnika (nt droonide) abil pestitsiidide kasutamist, eriti suurtes 

tootmisüksustes. 

61. Kogum (kuus suunist): 2.5.1.1: Kehtestada internetimaks, näiteks nagu televisioonimaks, ja 

riik sunniks operaatoreid kasutajatele internetti pakkuma. Lasta riikidel maksurahaga 

teenuse eest maksta. 2.5.1.2: Tasuta rändlus kõigis Euroopa riikides (juurdepääs interneti- ja 

telefonikõneteenustele teises ELi riigis sama hinnaga). 2.5.1.3: Toetus / rahaline abi väikese 

sissetulekuga leibkondadele. 2.5.1.4: Miinimumteenus, baasteenus madalaima võimaliku 

hinnaga. 2.5.1.5: Küberkeskused: arvutipunktid kui tasuta avalikud teenused, mis on linna 

elanikele kättesaadavad (bussides, rongides, raamatukogudes jne). 1.3.3.4: Suurendada 

inimeste juurdepääsu digiseadmetele, kõigil lastel peab olema digiteerimisele võrdne 

juurdepääs. 

62. 2.1.3.4: Soovitame ELil võtta aktiivne roll, et hoida ära telekommunikatsioonimonopolide ja 

internetiteenuse pakkujate monopolide tekkimist. 

63. Kogum (viis suunist): [2.5.3: Taristu. Juurdepääs võrkudele tuleb tagada enne kulude 

probleemi lahendamist. Esineb palju ebavõrdsust.] 2.5.3.1: Eesmärk peab olema nn valgete 

laikude puudumine. Võrgule juurdepääsuta alasid ei tohiks olla. 2.5.3.2: Edendada nende 

operaatorite tegevust, kes katavad kõik territooriumid (maksukärped, toetused). Ja isegi 

kohustada kontsessioonilepingu saamiseks kogu territooriumit katma. Eesmärgile on seatud 

tähtaeg. Lõpptähtaeg, milleks operaatorid peavad võrgule juurdepääsu pakkuma kogu 

territooriumil. Tagada, et liine omav operaator ei saa olla teenust osutav operaator. 2.5.3.3: 

Lihtsustada ja selgitada olemasolevaid operaatoreid ja teenuseid. 2.5.3.4: Kasutada 

digitaristu lisamiseks maanteetaristut. 2.5.3.5: Leppida sellega, et on alasid, kus juurdepääsu 

ei ole. 

 

 

Kolmas töösuund: Õiglane ühiskond 

 



 

  
Esimese paneelarutelu kolmas aruteluvoor – 33 

 

3. alarühm (3.1. Sotsiaalkindlustus) 

64. 3.1.1.1: Soovitame tervishoiualastes teadusuuringutes tagada ELi liikmesriikide koostöö. 

Samal ajal on vaja ELi tasandil tagada meditsiini valdkonnas tehtud edusammudest 

teavitamine ja nende avalikustamine.  

65. 3.1.1.2: Soovitame ühist tervishoiu- ja sotsiaalpoliitikat ning eelarve eraldamist ELi tasandil, 

et tagada kõigis liikmesriikides ühesugused tervishoiu- ja sotsiaalkindlustustingimused ning 

arstide võrdsed töötingimused. 

66. Kogum (kaks suunist): 3.1.1.3: Võimaldada patsientide liikumist, et saada ravi teistes 

riikides, kus ravi on kättesaadav; tagada ELi liikmesriikide koostöö. 3.1.1.8: Soovitame 

toetada haiglate spetsialiseerumist, et piirata patsientide transporti teistesse riikidesse. 

67. 3.1.1.4: Sotsiaalselt tõrjutud isikutele välja kirjutatud retseptiravimite täielik rahastamine. 

68. 3.1.1.5: Soovitame ELil tegeleda väärika elulõpuga – eutanaasiaga. 

69. 3.1.1.6: Üleeuroopaline õigus otsustada sündimata lapse elu üle. 

70. 3.1.1.7: Soovitame, et EL võtaks vastu direktiivi, millega kohustatakse liikmesriike eraldama 

sotsiaalteenustele teatava eelarve. 

71. 3.1.1.9: Soovitame, et EL tagaks koduvägivalla ohvritele juurdepääsu tervishoiu- ja 

sotsiaalkindlustusteenustele. 

72. Kogum (kolm suunist): [3.1.9: Vaimne tervis] 3.1.9.1: On oluline, et olemas oleksid 

ennetavad programmid. 3.1.9.2: Lühendatud tööaeg ning era- ja tööelu ühitamise 

programmid. 3.1.9.3: Soovitame edendada teadusuuringuid, mis käsitlevad marihuaana 

legaliseerimise mõju vaimsele tervisele.  

73. Kogum (neli suunist): [3.1.3: Kodutud lapsed: pikk lapsendamisprotsess ELis, lapsed 

kasvavad üles lastekodudes, kiirem lapsendamine väljastpoolt ELi, lapsendamine on 

homoseksuaalsete paaride jaoks võimatu.]3.1.3.1: Soovitame, et EL tagaks 

lapsendamismenetluste kiirendamise. 3.1.3.2: Säilitada lapse õigused, tagada, et lastel on 

ühiskonnas väärikas kodu. 3.1.3.3: Liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine: millal saab last 

lapsendada? 3.1.3.4: Soovitame võrrelda parimaid tavasid mujalt (ka väljastpoolt ELi) ja 

saada inspiratsiooni. 

74. Kogum (seitse suunist): 3.1.3.5: Toetada organisatsioone, mis töötavad noorte ja 

perekondadega (eraldada neile rohkem ressursse ja aidata neil oma tööd paremini teha). 

3.1.5.1: Teeme ettepaneku, et EL võtaks toetusmeetmeid sündimuse suurendamiseks. 

Euroopa Liit peaks edendama inimeste õigust olla lapsevanemad, toetama neid vanemluses 

(töökaitse, vanematoetus). 3.1.7.1: Soovitame keskenduda kogu perekonna sotsiaalsele 

toetamisele: tagada nn sotsiaalne puhver, et noored saaksid võimalikult kiiresti hakata 

osalema aktiivses elus ja eakad saaksid pensionile jääda. Samuti on vaja toetada nooremaid 

pereliikmeid, kes hooldavad vanemaid pereliikmeid jne. 3.1.7.2: Soovitame toetada 

sotsiaalselt nõrgemaid noori perekondi ning anda teavet olemasoleva toetuse kohta: toetus 

haridusele ja digikirjaoskusele, õppevahendid, huvi- ja haridusringid ning teave nende 

võimaluste kohta meedias. 3.1.7.3: Teeme ettepaneku toetada naisi seoses emadusega. 

3.1.7.4: Teeme ettepaneku anda noortele eluasemetoetust (odavamad laenud jne). 3.3.2.1: 

Toetada emadust/isadust (eriti noorte puhul). 

75. 3.1.4.1: Keskenduda tervishoiuteenuse osutajate vaimse tervise kaitsele. 

76. Kogum (kolm suunist): 3.1.5.2: Peame tagama pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse, teeme 

ettepaneku kaaluda pensionide rahastamist mitmest allikast. 3.1.5.3: Teeme ettepaneku, et 
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pensionid oleksid seotud miinimumsissetulekuga. 3.1.5.4: Euroopa tasandil ühtlustatud 

pensionisüsteem kõigi jaoks. 

77. 3.1.5.5: Soovitame taskukohaseid vanadekodusid ja eakatele patsientidele (näiteks 

Alzheimeri tõvega inimestele) erihooldust pakkuvaid keskusi. 

78. Kogum (kuus suunist): 3.1.7.5: Soovitame tagada universaalne sissetulek ja elatustase. 

3.1.7.6: Sotsiaalse tõrjutuse probleem isikute puhul, kes saaksid ühiskonnas osaleda: 

sotsiaaltoetus ebasoodsas olukorras olijatele ja haigetele. 1.1.7.4: Põhisissetulek peab olema 

seotud rände reguleerimisega. 1.1.7.5: Põhisissetulek on mõttekas kontseptsioon ja võib 

võimaldada inimväärset elu. 1.1.7.1: Tuleks sõlmida leping, milles võetakse arvesse eri 

aspekte. Euroopa Liit peaks jälgima nõuete täitmist. 1.1.7.2: Äärmiselt oluline on seda 

kohandada, lähtudes vastavast riigisisesest kontekstist. 

 

11. alarühm (3.2. Võrdsed õigused) 

79. Kogum (kuus suunist): 3.1.8.1: Eluasemete üüri- ja müügihinna reguleerimine. 3.1.8.2: 

Teeme ettepaneku anda eluasemetoetust väiksemates linnades ja külades, mis on lähemal 

suurtele linnadele, kus on juurdepääs tööle. 3.1.8.3: Teeme ettepaneku edendada noortele 

kättesaadavat sotsiaaleluaseme rentimist (näiteks toetused liikmesriikidele üürikorterite 

ehitamiseks või toetamiseks) – siin ei pea me silmas mitte ostmiseks mõeldud 

sotsiaalkorterite ehitamist, vaid pigem sotsiaaltoetust rentimiseks. 3.2.2.1: Soovitame, et EL 

toetaks Euroopa Keskpanga kaudu liikmesriikide tasandil riiklike hüpoteeklaenude tagamise 

mehhanismide loomist (uute eluasemete jaoks). 3.2.2.2: Soovitame, et EL toetaks rahaliselt 

kõige enam abi vajavate Euroopa kodanike juurdepääsu eluasemele (nt toetus noortele 

peredele, lastega peredele, eakatele ja muudele haavatavate kodanike kategooriatele). 

3.2.2.3: Teeme ettepaneku, et Euroopa Komisjon soovitaks liikmesriikidel korraldada 

maksimaalsete üürimäärade kohta kohalikud referendumid. 

80. 3.2.1.1: Soovitame, et EL looks mehhanismi vähemuste õiguste järelevalve ja jõustamise 

tagamiseks (nt portaali või büroo, kus inimesed saaksid esitada kaebusi). 

81.  3.2.5.1: Soovitame, et EL võtaks meetmeid tagamaks, et kõigil perekondadel, olenemata 

nende liikmete omadustest, oleksid kõigis liikmesriikides võrdsed õigused.  

82. Kogum (kaks suunist): 3.2.5.2: Soovitame, et EL parandaks lapsehoolduspuhkuse vähima 

kestuse reguleerimist ja rakendamist, et kõik ELi kodanikud saaksid sellest võrdselt kasu. 

3.2.5.3: Soovitame, et EL võtaks meetmeid, mis tagaksid lastega peredele mõeldud 

toetusmeetmete ühtsuse kõigis liikmesriikides.  

83. 3.2.4.2: Soovitame, et EL töötaks välja võrdõiguslikkuse õppekava, mida kõikide 

liikmesriikide üliõpilased saaksid õppida ühistes tundides (sealhulgas veebiformaadis). 

 

12. alarühm (3.3. Õiglus / 3.4. Juurdepääs spordile)  

84. Kogum (kolm suunist): 1.1.4.3: Naiste ja meeste ebavõrdsus on endiselt suur. 1.1.5.4: 

Võrdsed võimalused kõigile (sugu, seksuaalne sättumus, religioon, puuetega inimesed jne). 

1.1.5.3: Soolist võrdõiguslikkust tuleb edendada. See kehtib ka võrdse tasustamise kohta. 

Tasustamise läbipaistvus on väga oluline.  

85. Kogum (kaks suunist): 3.3.1.1: Edendada õiglast palka (võttes arvesse ka ettevõtete ELi-

sisest tegevuse üleviimist). 3.3.1.2: Vähendada soolist palgalõhet. 

86. Kogum (kaks suunist): 3.3.3.1: Edendada õiglust ja soolist õiglust hariduses. 3.3.3.3: Võrdne 

juurdepääs kvaliteetsele ja võrreldavale haridusele eri riikides. 
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87. Kogum (viis suunist): 3.4.1.1: Vähendada sotsiaalset ja soolist ebavõrdsust juurdepääsul 

spordile ja kehalisele aktiivsusele. Soodustada keha kasutamist igapäevaelus. 3.4.1.2: 

Teadlikkus kehalise aktiivsuse tähtsusest. Tagada, et avalik-õiguslikud asutused pakuksid 

kvaliteetseid ja mitmekesiseid sporditeenuseid. EL: koostada riikidele suunised selle poole 

liikumiseks. 3.4.1.3: Integreerida sport ja kehaline aktiivsus riiklikku tervishoiuteenistusse 

(füüsiline ja vaimne tervis). 3.4.1.4: Spordi mitmekesisus erinevate võimete arendamiseks. 

3.1.9.4: Tervislike eluviiside edendamine. 

88. 3.4.1.5: Otsida loovaid viise tehnoloogilise vaba aja veetmise ja kehalise aktiivsuse 

ühendamiseks (rakendused, mis võimaldavad tuua erinevaid inimesi koos sportima, kas 

silmast silma või interneti teel). 

 

 

Neljas töösuund: Õppimine Euroopas 

 

4. alarühm (4.1. Euroopa identiteet / 4.2. Digiharidus) 

89. Kogum (kaks suunist): 4.1.1.2: Soovitame tugevdada ühtekuuluvustunnet, andes rohkem 

teavet Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide kohta. 1.3.3.3: Identiteedi ja Euroopa 

kultuuri tugevdamine digiplatvormide kaudu. 

90. 4.1.1.3: Soovitame rohkem osalemisvõimalusi, nt kodanike foorumite kaudu. 

91. Kogum (kaks suunist): 4.1.2.3: Soovitame rohkem digiteerimist klassiruumides (nt 

rahvusvahelised tunnid virtuaalses ruumis). 4.1.3.1: Soovitame muuta olemasolevad 

programmid (konkursid, turniirid) euroopalikumaks. 

92. Kogum (kaks suunist): 4.1.4.1: Soovitame edendada mitmekeelsust väga varases eas. 

1.3.3.5: Luua võõrkeelte õppimiseks platvorme, mis ühendavad noori Euroopa tasandil. 

93. Kogum (kaks suunist): 4.1.5.1: Soovitame, et kõigis liikmesriikides õpetataks üldist Euroopa 

õppeainet (ajalugu, poliitika, kodanikuõpetus). 4.1.1.4: Soovitame koolides 

õppematerjalidena kasutada ühiseid edulugusid (nt pandeemiate vastu võitlemine, rahu 

saavutamine) ja kasu, mida on saadud tänu ELi senisele tegevusele. 

94. 5.4.1.4: Uurida, kas kõigis liikmesriikides on digihariduseks vajalik taristu sarnasel tasemel 

(kas kõigil koolidel on arvutid, kiudoptiline ühendus jne). 

95. Kogum (kaks suunist): 4.2.2.1: Soovitame, et EL toetaks materjalide ja koolituse pakkumist 

kõigile kodanikele, eelkõige kodanikele, kellel puuduvad IT-oskused. 5.1.4.1: Õpetada 

digivahendite kasutamist koolis, kuid kaasata nendesse teemadesse ka meedia, sest sel on 

digiteadlikkuses oluline roll. 

96. Kogum (kolm suunist): 1.3.3.1: Luua Euroopa tasandil digiplatvormide kaudu 

koolituskursuste ühine raamistik. 5.3.3.4: Kehtestada üldine lähtejoon selle kohta, milline 

peaks olema digikirjaoskuse miinimumtase. 5.3.6.2: Luua ELi jaoks võrdlusteave ning 

suurendada tehnoloogiale juurdepääsu haridusprogrammide ja -asutuste kaudu. 

97. Kogum (seitse suunist): [5.1.1: Digimaailma negatiivse mõju ennetamine.] 

4.2.4.1: Soovitame suurendada teadlikkust noori ohustavate ohtude kohta õppeainena 

pakutava IT-koolituse ja õpipoisiõppe kaudu. 5.1.1.1: Peame koolis rakendama 

digivahenditel põhinevat pedagoogikat. 5.1.1.2: Euroopa koolides on vaja digivahendeid ja 

nendega seotud probleeme käsitlevat haridust. 5.1.2.1: Peame inimesi interneti kasutamise 

kohta harima selgemalt ja arusaadavamalt (vt 1. teema hariduse kohta). Soovitame interneti 

kasutamist käsitlevaid eetikakursusi. 5.3.3.2: Spetsiaalne õppekava noorematele 
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põlvkondadele (koolides ja kodus). 5.1.4.1: Õpetada digivahendite kasutamist koolis, kuid 

kaasata nendesse teemadesse ka meedia, sest sel on digiteadlikkuses oluline roll. 5.4.1.3: 

Luua koolides alaealistele ja nende peredele ühised koolitusruumid, et nad saaksid koos 

õppida. 

98. 4.2.4.2: Soovitame, et uuendused muutuksid digihariduse osaks ja neid edendataks 

jõulisemalt. 

99. Kogum (kaheksa suunist): 5.3.3.1: Eakatele kodanikele kohandatud kursused ja abiteenuste 

pakkumine. 5.3.3.3: Toetada tehnoloogia kasutamise kohta ajakohaste teadmiste 

omandamisel neid tehnoloogiakasutajaid, kes ei kasvanud üles koos tehnoloogiaga. 5.3.3.5: 

EL peaks toetama (põlvkondadevahelisi) haridusprogramme, kus noored õpetavad eakatele, 

kuidas digivaldkonnas tegutseda. 2.5.2.1: Teadlikkuse suurendamise ja teavituskampaania 

algatus, koolitus nende oskuste ja pädevuste arendamiseks. 5.4.1.2: 

Organisatsioon/institutsioon, mis õpetab eakaid internetti tervislikult kasutama. 2.5.2.2: 

Vastastikune toetus teatud liiki volikirja kujul isikule, kes võib tegeleda internetis 

haldustegevusega kellegi teise nimel. 2.5.2.3: Tutvustada IT-tööriistu kui viisi teiste 

inimestega, sealhulgas lapselaste ja lastega ühenduse pidamiseks. Tegeleda eakate seas 

usalduse kasvatamisega mõnel mängulisel viisil. 2.1.3.5: Soovitame, et EL pingutaks selle 

nimel, et muuta tehnoloogia vanematele põlvkondadele kättesaadavamaks. 

 

13. alarühm (4.3. Kultuurivahetus / 4.4. Keskkonnaharidus) 

100. Kogum (neli suunist): 4.1.1.1: Soovitame tugevdada kuuluvustunnet kultuuriliste, 

kutsealaste ja sotsiaalsete vahetuste (sealhulgas spordi), nt töölaagrite ja kohtumispaikade 

kaudu. 4.1.1.5: Soovitame, et EL edendaks rohkem kultuuriprogramme ja -vahetusi. 4.1.2.2: 

Me vajame veelgi rohkem vahetusi (kultuur, muusika, avastamine) ja nende rahastamist. 

3.2.4.1: Soovitame, et EL töötaks noortele eurooplastele koolides ja ettevõtetes välja 

kogukonnapõhised programmid või projektid kultuuridevaheliseks suhtluseks (sealhulgas 

veebipõhise suhtluse kaudu). 

101. Kogum (kolm suunist): 4.3.1.1: Soovitame, et EL aitaks anda vähem privilegeeritud 

majandusliku taustaga inimestele juurdepääsu vahetustele stipendiumide ja koolidele 

antavate eelarvetoetuste kaudu. 4.1.2.1: Soovitame töötada välja programmid ja 

pakkumised, mis tehakse kättesaadavaks elanikkonna kõigile vanuserühmadele (taustast, 

vanusest, haridusest olenemata). 4.5.1.3: Erasmuse programm peaks olema kõigile kergesti 

kättesaadav. 

102. Kogum (kolm suunist): 4.3.1.2: Parandada koolides teabe kättesaadavust (Euroopa 

vahetusprogrammide kohta). 4.3.1.6: Teeme ettepaneku, et EL töötaks välja teabematerjali 

liikmesriikide haridussüsteemide kohta. 4.3.2.1: Soovitame, et EL kasutaks saadikutena 

inimesi, kes on juba vahetuses osalenud, et seda aktiivselt propageerida. 

103.  4.3.1.3: Soovitame luua ELi ühise platvormi, et vahetust kooskõlastada, sealhulgas vahetada 

teavet teiste riikide koolisüsteemide kohta, ning kaasata struktuuri ettevõtjad, kes võiksid 

õpilasi praktikantidena vastu võtta. 

104. Kogum (kaks suunist): 4.3.1.4: Koostada programm koolidele või klassidele, et külastada 

teisi ELi riike. 4.3.1.5: Ühine ELi mudel nn vahetusklasside jaoks. 

105. Kogum (kaks suunist): [4.4.1: ELi kodanikud ei ole piisavalt kaasatud kliimamuutuste ja 

kestlikkuse teemadesse.] 4.4.1.1: Soovitame, et EL teeks rohkem, et hõlbustada teadmiste 

jagamist kestliku tegevuse parimate tavade kohta. Teadmiste ja tehnoloogia vahetamine 
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haridus-, valitsus- ja äriorganisatsioonide vahel. 4.4.1.2: Soovitame, et ELi tasandil antaks 

kodanikele konkreetsemaid nõuandeid selle kohta, mis on tegelikult tarbija ja üksikisikuna 

kestlik valik. 

106. 4.4.1.4: Soovitame, et EL korraldaks kõigi liikmesriikide koolidele kestlikkuse väljakutse. 

107. Kogum (seitse suunist): 4.4.2.1: Soovitame, et haridusalastes õppeprogrammides 

keskendutaks rohkem projektidele, mis kaasavad lapsed keskkonna- ja kliimateemadesse 

ning mille käigus püütakse välja töötada lahendusi. 4.4.2.2: Soovitame, et kogu ELi koolides 

integreeritaks kestlikkus muude õppeainete õppekavadesse. 4.6.2.1: Soovitame, et 

keskkonnaalane haridus kuuluks kooli õppekavasse juba varases eas ja iga ELi inimese jaoks. 

2.2.1.3: Tootjate ja üliõpilaste harimine nendes valdkondades, et spetsialistid oleksid 

probleemidest teadlikud ning võtaksid kasutusele puhtamad vahendid ja 

tootmistehnoloogia. Eelkõige soovitame õppekavasse lisada ökoloogilise hariduse kursuse. 

4.4.1.3: Soovitame, et kodanikega jagataks otse konkreetsemaid ja kohaliku tasandi teadmisi 

selle kohta, kuidas kodanike käitumine nende keskkonda mõjutab. 2.2.7.1: Käivitada 

ökoloogiat käsitlev kodanikuhariduse kursus. 2.4.6.4: Tagada koolitus alates kõige 

nooremast east kohalike ja hooajaliste toodete raiskamise ja tarbimise kohta.. 

 

14. alarühm (4.5. Kvaliteet, rahastamine ja juurdepääs haridusele / 4.6. Hariduse ühtlustamine) 

108. Kogum (kaks suunist): 4.5.1.4: Kõigile võrdne juurdepääs kolmanda taseme haridusele. Selle 

puudumine takistab võrdset juurdepääsu. 4.5.2.1: Võrdne juurdepääs tasuta haridusele kogu 

ELis. 

109. 4.5.3.1: Soovitame, et koolides õpetataks kõigil tasanditel eluks vajalikke oskusi, sealhulgas 

käsitletaks seksuaaltervise küsimusi. Vastuseisu korral tuleks korraldada vabatahtlikke 

tunde, kus pakutakse faktidel põhinevat seksuaalharidust. 

110. 4.5.4.1: Rahastamine ja juurdepääs rahastamisele või stipendiumidele kogu ELis on oluline, 

et tagada võrdne haridus ja juurdepääs võrdsele tehnoloogiale. 

111. Kogum (neli suunist): 4.5.5.1: Suurem toetus õpetajatele kui üksikisikutele. 2.1.6.1: 

Soovitame, et õpetajad saaksid täienduskoolitust ja jagaksid piiriüleselt parimaid kogemusi. 

See võib toimuda konverentside, digiplatvormide jne kaudu (ELi tasandil). Neid lahendusi 

tuleks jõuliselt edendada ja reklaamida. 2.1.6.2: Soovitame lisada ajakohased teaduslikud 

andmed kõige tõhusamate õppimisviiside kohta õpetamistavadesse kogu ELis ning 

sellealastesse pidevatesse teadusuuringutesse.. 2.1.6.3: Soovitame õpetamistavade jaoks 

luua sidusa Euroopa kvaliteedikontrolli süsteemi. 

112. Kogum (neli suunist): 4.6.1.1: Kõigis Euroopa koolides peaks olema ühtne haridusstandard. 

4.5.1.1: Ühtne reguleeritud õpetamisstandard kogu Euroopas. Esimesel ja teisel tasemel. 

1.3.3.2: Ühtlustada koolituskursuste sisu Euroopa tasandil, et saavutada ühetaoline 

haridustase (nt keeled). 2.1.2.1: Soovitame ELil võtta hariduses kasutusele ühised väärtused 

ja ühtse hindamissüsteemi, et suurendada üliõpilaste liikuvust. 

113. Kogum (kaks suunist): 4.6.3.1: Soovitame, et õpetataks ühte ühist Euroopa keelt, inglise 

keelt, mis muudaks keskkonna- ja muude küsimuste alase hariduse andmise kogu Euroopas 

palju lihtsamaks. 4.5.1.2: Kõigis ELi põhikoolides tuleks õpetada ühte ühist Euroopa keelt, 

mida rahastavad ja mille eest maksavad ELi liikmesriigid.  
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Viies töösuund: Eetiline ja turvaline digiüleminek 

 

5. alarühm (5.1. Digiülemineku demokratiseerimine / 5.2. Küberturvalisus) 

114. Kogum (kuus suunist): 2.1.3.1: Soovitame, et EL püüaks muuta võimalused ja tehnoloogia 

arengu kõigis liikmesriikides võrdsemaks. 2.1.3.2: Soovitame olemasoleva tehnoloogia (st 

seadmete) kestlikku ja arukat ümberjaotamist. 4.2.1.1: Soovitame, et EL peaks tagama, et 

kõigil kodanikel on tehniline juurdepääs (võrk ja terminalid) ning et liikmesriikides 

arendatakse välja digitaristu (võttes arvesse korduskasutatavate seadmete ostmist). 4.2.1.3: 

Soovitame, et teema suhtes tuleks kohaldada kestlikkuse aspekti. 5.1.3.1: Soovitame 

investeerida digitaalsesse innovatsiooni, et igal eurooplasel oleks kohalikul tasandil 

juurdepääs seadmetele. 5.3.6.1: Rahastada toetusprogramme neile, kellel puudub riistvara 

ja võimalus seda omandada.  

115. 4.2.1.2: Soovitame, et EL näeks ette õiguse internetile.  

116. 4.2.2.2: Soovitame, et EL teeks vahendid (kirjutamisprogrammid, haridusplatvorm) vabalt 

kasutatavaks. Selleks tuleks välja töötada kas oma programmid või teha olemasolevad 

programmid (nt Office) kõigile kättesaadavaks. 

117. 5.1.4.2: Kõigis ELi riikides peaks olema üks internetivõrk. 

118. 5.1.4.3: Igasugusest internetis esitatavast teabest peab olema võimalik väljaspool internetti 

teada anda. 

119. 5.1.5.2: Luua Euroopa ettevõtjatele ühine pilv.  

120. 5.1.5.3: Luua eurooplaste jaoks eurooplaste loodud Euroopa sotsiaalvõrgustik. 

121. 5.1.6.1: Lihtsustada ja selgitada tehisintellekti kasutatavaid algoritme, et tagada suurem 

ühiskondlik heakskiit. 

122. Kogum (kaks suunist): 5.1.2.3: Peame tugevdama võitlust internetis aset leidva 

väärkohtlemise vastu. Soovitame luua politseile lähedase digitaalsetele aspektidele 

spetsialiseerunud organisatsiooni, mis suudaks internetis inimesi tuvastada ja lubamatut 

käitumist avastada. 2.5.4.1: Euroopa tasandil koordineeritav ekspertorganisatsioon, mis 

suudab tagada turvalisuse. Sekkumisüksus, millel on väga olulised volitused. 

123. Kogum (kolm suunist): [5.2: Küberturvalisus] 5.2.1.4: Võtta eeskuju riikidest, kus on leitud 

toimivaid lahendusi (näiteks Soome haridussüsteem). [5.4: Terve digiüleminek] 5.4.1.1: 

Käivitada kaheaastane katseprojekt, mille raames rakendatakse Soome haridusmudelit kõigis 

liikmesriikides ja seejärel hinnatakse selle tulemusi. [5.4.2: Kuidas võitleme kogu kahjuga, 

mida tekitab valeuudiste, algoritmide võimsuse ja puuduliku andmekaitse kombinatsioon?] 

5.4.2.7: Käivitada kaheaastane katseprojekt, mille raames rakendatakse Soome 

haridusmudelit kõigis liikmesriikides ja seejärel hinnatakse selle tulemusi. 

124. Kogum (kaks suunist): 5.2.2.1: Soovitame teha Euroopa Liidu ettevõtjate ja riikide vahel 

rohkem koostööd ning kehtestada ülemaailmsed meetmed ja sõlmida ülemaailmne 

küberturvalisuse kokkulepe. 5.2.4.1: Teeme ettepaneku tugevdada koostööd 

veebisaitide/platvormide ja ametiasutuste vahel, et küberkuritegusid süstemaatilisemalt 

tuvastada ja jälgida. Oluline on muuta nähtavaks kõigi taustajõudude töö. 

125. 5.3.2.2: Uued eeskirjad digireklaami kohta. 

126. Kogum (kolm suunist): [5.2: Küberturvalisus] 5.2.3.2: Teeme ettepaneku luua mitut 

võrgustikku hõlmavad Euroopa teadlikkuse suurendamise kampaaniad, mis on kohandatud 

eri liiki kasutajatele (noored, rohkem kasutajaid). 5.3.3.6: Luua spetsiaalsed 

haridusprogrammid ja teavituskampaaniad küberkuritegevuse kohta. 5.2.3.1: Riskiteadlikkus 
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on olemas, kuid seda tuleb tugevdada. Soovitame riskiteadlikkuse puhul keskenduda 

konkreetsetele näidetele (näiteks selgitada andmepüüki ja tuua näiteid; selgitada, et leidub 

eksitavat reklaami, ja tuua näiteid jne). 

127. Kogum (kaks suunist): 5.2.3.3: Hõlbustada ja selgitada teavitamist kuritahtlikust kontost 

sotsiaalvõrgustikes, et oleks võimalik tuvastada ja karistada inimesi, kes käituvad internetis 

kuritahtlikult. 2.5.4.3: Tagada internetis eraelu puutumatuse kaitse. Anonüümsuse ja 

ahistamise probleem internetis. 

128. [2.5.4: Usaldus veebivahendite turvalisuse (näiteks internetimaksete) vastu on endiselt 

ebapiisav; haiglate ja avalike teenuste häkkimise risk.]. 2.5.4.2: Eksperdirühm, kes töötab 

välja järelevalvesüsteemi ennetuse parandamiseks. Erakaitsesüsteem ja teabe edendamine 

parema kasutamise kohta. Teadlikkuse suurendamine ja haridus. 

 

9. alarühm (5.3. Andmekaitse) 

129. Kogum (neli suunist): 4.2.4.3: Soovitame suurendada suurte IT-platvormide vastutust. 

5.1.5.1: Internetile juurdepääsuks vajalike isikuandmete hulka tuleb piirata ja digiplatvormid 

peavad nende andmete kasutamise eest vastutama. 5.3.1.4: Telefonid ja sellised rakendused 

nagu Alexa peaksid läbipaistvamalt teavitama, millist teavet nad koguvad, säilitavad ja 

jagavad (ja kellega) ning omanikel peaks olema võimalus andmeid kustutada või andmetele 

juurdepääsu piirata. 5.3.2.4: Premeerida ettevõtjaid, kes järgivad andmekaitse-, läbipaistvus- 

ja turvaeeskirju. 

130. Kogum (neli suunist): 5.2.1.1: Vaja on üksust, mis esindaks tarbijaid, et toetada inimeste 

huve vaidlustes nende andmeid kasutavate ettevõtjatega. 5.2.1.2: Euroopas on vaja ühel 

häälel vastu seista mõjuvõimsatele digihiiglastele; neid ettevõtteid peaks olema võimalik 

kohtusse kaevata Euroopas ja mitte ainult Ameerika Ühendriikides ning neid peaks olema 

võimalik sundida kohaldama Euroopa õigusakte. 5.3.1.1: Luua ELi organ, mis on kodanikele 

kergesti kättesaadav ja mis nõuab läbipaistvust ja tagab ühised normid ELi liikmesriikides. 

5.3.2.1: Selge kontrolli- ja tasakaalustussüsteem ELi organi poolt [vt suunis 5.3.1.1] 

(mittepoliitiline, kuid eksperdipõhine), mis on sõltumatu ja mida rahastab liikmesriik.  

131. Kogum (kaks suunist): 5.3.2.3: Teha kõigile tehnoloogiaettevõtetele/teenuseosutajatele 

kohustuslikuks ELi andmekaitsenõuetele vastavuse sertifikaat, mis tuleks nähtavalt esitada 

organisatsiooni veebilehel. 5.3.4.1: Kehtestada tehnoloogiaettevõtjate sertifitseerimise 

kriteeriumid: esitada andmete kasutamisega seotud teabe lihtsustatud kokkuvõtted, mis 

oleksid kõigile arusaadavad.  

132. Kogum (kaks suunist): 5.3.1.2: Luua inimestele võimalus valida, millised andmed on 

tundlikud ja millised mitte. 5.2.1.3: Teeme ettepaneku muuta veebisaidiga liitumisel 

isikuandmete kasutamiseks nõusoleku andmise tekst selgemaks ja lühemaks.  

133. 5.3.4.3: Parandada isikuandmete kaitse üldmääruses ja andmekaitses üldiselt tehtavatest 

muudatustest teavitamist. 

134. 5.3.1.3: Võtta kasutusele ELi digi-ID (mitte ainult riiklik digi-ID). 

135. 5.3.4.2: Kehtestada esmase põhimõttena isikuandmete kasutamise mittelubamine (välja 

arvatud sõnaselge nõusoleku puhul) või piiratud lubamine. 

136. 5.3.5.1: ELi raha teadusuuringute laiendamiseks [andmekaitse valdkonnas]. 
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10. alarühm (5.4. Terve digiüleminek) 

137. Kogum (kaks suunist): 4.2.3.2: Soovitame digikirjaoskuse kõrval edendada rohkem kodanike 

kriitilise mõtlemise võimet. Kodanikud peavad suutma sisu kriitiliselt käsitleda. 5.4.2.1: 

Harida inimesi kriitiliselt mõtlema. 

138. Kogum (viis suunist): 5.1.2.2: Peame valeuudiste ja väärinfo küsimuses tegutsema. 

Soovitame mitmekordistada selliseid meetmeid nagu veebisaitide verifitseerimine. 5.4.2.2: 

Algoritmid näitavad automaatselt teema kõige vastandlikumaid/konsensuslikumaid 

versioone ja muid vaatenurki (valeuudised), et neid oleks võimalik võrrelda. 5.4.2.4: 

Kasutada teadusringkondade enamuse konsensust seisukohana, mida me peame tõeseks ja 

mida kasutame teiste seisukohtade vastandamiseks. 5.4.2.5: Organisatsioon või 

institutsioon, mis verifitseerib ja kontrollib uudiseid ning ütleb, kas need on tõelised või 

mitte. 5.4.2.8: Luua kontrollitud uudiseid kuvav Euroopa veebiplatvorm. 

139. 5.4.2.6: Meedia ei või olla eraomanduses, vaid avalik-õiguslik, et puuduks võimalus valede 

levitamisega raha teenida. 

140. 5.4.2.3: Andmete töötlemine ja säilitamine kohalikes seadmetes ilma neid pilves jagamata. 

141. 5.4.2.9: Luua Euroopa digiplatvorm, mis pakub teavet, koolitust ja haridust (mitte ainult 

tervisliku internetikasutuse, vaid ka paljude muude aspektide kohta) ning samuti vahendeid 

ja spetsialiste vaimse tervise küsimustes. 

142. 1.3.4.5: Mõõta digitehnoloogia mõju tervisele ja keskkonnale. 
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