
 

 

 
KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL (PROJEKT) 

 
Töörühm „EL maailmas“ 

Töörühma koosolekut juhatas Asees Ahuja (SE), 25. märts 2022 kell 9.00–11.30 ja 
kell 14.00–16.00 

 

Koosoleku avamine 

Koosoleku juhataja Asees Ahuja, kes on Rootsi peaministri büroo juhataja, tervitas töörühma ja võttis Rootsi 
ministrilt Hans Dahlgrenilt ametlikult üle töörühma juhatamise ülesande. Ta rõhutas, et selles protsessis 
keskendutakse kodanikele ja et tema roll töörühma esimehena, arvestades talle Rootsi valitsuse poolt antud 
volitusi, on hõlbustada töörühma arutelude pidamist. Ta teavitas osalejaid ka sellest, et minister Dahlgren 
jälgib ka edaspidi tähelepanelikult töörühma ja konverentsi tegevust ning jääb konverentsi juhatuse liikmeks.  

Pr Ahuja tutvustas dokumente, mis on arutelu aluseks, ning juhtis tähelepanu metoodika ja järgmiste 
sammudega seotud mureküsimustele. Edasises tegevuses kokkuleppele jõudmisel jäi töörühm seisukohale, 
et kodanike soovitused peaksid olema töörühma mis tahes väljundi keskmes. Sekretariaat ja kodanike 
esindajad vastutaksid töörühma sisendit arvesse võttes mis tahes ümbersõnastamise eest – tegevus mis on 
alanud juba enne koosolekut.  

Seejärel võttis sõna töörühma eestkõneleja Mansef Campos, kes tutvustas kodanike esitatud viite 
teemavaldkonda ja nendele vastavaid sekretariaadi koostatud esialgseid ettepaneku eelnõusid:  

I teemavaldkond: ELi välistest osalejatest sõltuvuse vähendamine;  
II teemavaldkond: standardite määratlemine ELis ja väljaspool seda;  
III teemavaldkond: otsuste tegemine ja ühtekuuluvus liidus;  
IV teemavaldkond: ELi läbipaistvus ning tema suhted kodanike ja liikmesriikidega;  
V teemavaldkond: EL kui tugev osaleja maailmaareenil. 
 

I teemavaldkond 

ELis välisosalejatest sõltuvuse vähendamisel keskenduti strateegilisele autonoomiale. Kodanikud rõhutasid 
vajadust, et ka teised esindajad peaksid andma oma sisendi kõikidesse ettepanekutesse. Sõna võttis 
eestkõneleja, et tutvustada kodanike toimetus- ja täiendusettepanekuid kõnealuses teemavaldkonnas (mida 
tehti hiljem ka kõikide muude teemavaldkondade puhul). Kodanikud rõhutasid vajadust käsitleda seda 
teemavaldkonda rohepöörde kontekstis.  

Muid osalisi esindavad töörühma liikmed väljendasid kõigepealt mõningat muret ja küsimusi, mis on seotud 
töörühma töömeetoditega. Oma esimesel koosolekul töörühma ametliku esimehena käsitles pr Ahuja kõiki 
töörühma liikmete peamisi mureküsimusi. Ta rõhutas veel kord, et kõnealuses protsessis on peamine 
sõnaõigus kodanikel, kuid kuulda võetakse muidugi kõiki osalisi. Protsessis on kätte jõudnud just see aeg ja 
osalistel paluti koosolekul esitada praeguste ettepanekute kohta oma arvamused võimalikult konkreetselt 
ning esitada kirjalikud soovitused ühissekretariaadile, et need seejärel kokku panna ja eestkõnelejale 
esitada. Kui kodanikud jäetakse koostamisprotsessi keskpunkti, osaleksid nad koostöös sekretariaadiga mis 
tahes muudatuste heakskiitmisel. Kõik eriarvamused saaksid läbipaistvalt esitatud. Paljud töörühma liikmed 
reageerisid sellele mõttevahetusele positiivselt ja nõustusid, et on veel aega anda oma panus ja kujundada 
ettepanekuid koos kodanikega.  

Selle teemavaldkonna poliitikaküsimuste juurde tagasi tulles rõhutasid teised teemarühma liikmed teadus- ja 
arendustegevuse tähtsust ning vajadust mitmekesistada tarneahelaid, mis on ELi äriühingute jaoks kestlik 
viis edasi liikuda. Teised liikmed rõhutasid vajadust teha lõpp ELi sõltuvusele fossiilkütustest, eelkõige 



 

 

väljastpoolt ELi pärit kütustest. Mitu liiget märkis, et ühtse lähenemisviisi tagamiseks tuleb uurida, mida 
arutatakse teistes töörühmades, mille teemad kattuvad. Üks liige rõhutas, et ettepanekus tuleks kajastada 
kõrgete hindade mõju haavatavatele rühmadele. Teised liikmed tõstsid esile vajadust võtta arvesse avatud 
maailmamajanduse eeliseid ning kodanikud rõhutasid, et selle teemavaldkonna eesmärk ei ole ELi 
ülejäänud maailmast eraldada, vaid tegutseda strateegiliselt, et olla maailmaareenil juhtrollis. Nii 
omavarustatus kui ka tarnete mitmekesisus olid asjaomaste sektorite jaoks sobivad vahendid, nagu ka 
imporditud gaasi ja energia ühisostude potentsiaal. 

II teemavaldkond  

Mis puudutab standardite kindlaksmääramist nii ELis kui ka väljaspool seda, siis keskenduti selle küsimuse 
käsitlemisel keskkonnakaitsealastele jõupingutustele, inimõigustele ning sellele mõtlemisele, kuidas kaupu 
enne hankimist ja ostmist valmistatakse. Liikmed rõhutasid kogu ELi hõlmavat protsessi, mille raames saab 
kodanikke teavitada kaubanduse eetilistest mõjudest, ning seda, et EL peab võtma juhtrolli ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse valdkonnas. Kodanike ja teiste liikmete vahel toimus täiendav arutelu, et teha kindlaks, 
kas teatavaid ettepanekute eelnõusid saaks muuta või ümber paigutada. Rõhutati, et EL peaks olema 
inimõiguste edendamisel esirinnas nii ELi piires kui ka väljaspool seda. Samuti peeti oluliseks tunnistada 
kaubanduse rolli arenguriikides.  

III teemavaldkond 

Arutelus, mis käsitles otsuste tegemist ja ühtekuuluvust ELis, keskenduti üleminekule ühehäälsuselt 
kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisele ning sellele, kas peaks olema erandeid, mille puhul tuleks 
siiski ühehäälsust nõuda. Mainiti, et rahvusvahelise kriisi ajal on tekkinud vajadus tegutseda kiiremini ja 
rakendada laienemise suhtes tasakaalustatud lähenemisviisi. Rühma liikmed selgitasid lähemalt ja 
analüüsisid kvalifitseeritud häälteenamust. Mõned liikmed mainisid ka kvalifitseeritud häälteenamusega 
hääletamise võimalikke puudusi, leides, et see võib summutada oluliste otsuste tegemisel väiksemate riikide 
häält või nõrgestada otsuste aluseks olevat liidu ühtsust. Kõnealuses töörühmas käsitletud küsimuste puhul 
soovitati täpsustada, et kvalifitseeritud häälteenamust sooviti eelkõige välisasjade ja julgeoleku valdkonnas 
ning teised töörühmad uurivad seda seoses teiste valdkondadega. Laienemisega seoses tõsteti esile 
vajadust kaaluda diferentseeritud integratsiooni. Kodanikud rõhutasid, et nad ei püüa takistada ühegi uue 
liikme ELi sisenemist, vaid soovivad, et EL töötaks selle nimel, et tugevdada praeguste riikide ühtsust ja 
otsustusvõimet, et olla uute liikmete vastuvõtmisel stabiilsem ja tugevam organisatsioon. Kodanikud 
otsustasid selle ettepaneku ümber sõnastada, et muuta see võimalikult selgeks.  

IV teemavaldkond 

Kodanikud rõhutasid seoses ELi ja selle rolliga maailmas vajadust keskenduda teabele, haridusele ja 
kodanike osalemisele. Kodanikud rõhutasid ka vajadust muuta praeguse ettepaneku sõnastust, kajastamaks 
paremini nende soovi, et EL oleks läbipaistev ja kodanikke kaasav. Selle teemavaldkonna arutelus tekkis 
küsimus, kas nimetatud teemat oleks asjakohasem arutada hariduse töörühmas. Teised liikmed rõhutasid, et 
läbipaistvus on kasulik ainult siis, kui otsustusprotsessid on lihtsamad ja arusaadavamad. Tõeliselt 
kodanikusõbraliku poliitika rakendamiseks tuleb edaspidi ka sellele keskenduda. 

V teemavaldkond 

Vaadeldes ELi kui tugevat osalejat maailmaareenil käsitleti mitmel kujul esineda võivat kollektiivset 
julgeolekut – ühised relvajõud, Euroopa armee, artikli 42.7 kohane vastastikuse abi osutamise kohustus – 
ning tähtsustati seda, et EL oleks tugev partner tugevate väärtuste ja põhimõtete tagamisel kogu maailmas. 
Kodanikud juhtisid tähelepanu sellele, et antud teemavaldkonnas ei saa käsitleda ainult kaitseküsimusi. 
Teised liikmed tõid välja, et kaitse võib esineda mitmel kujul. Selle saavutamiseks tuleb kõigile kehtestada 
ühised ja vastuvõetavad reeglid. ELi väärtused ja õigusaktid peavad olema siduvad ja jõustatavad. 
Kodanikud rõhutasid, et mis tahes kollektiivse või ühise kaitse vorm ei tohi keskenduda agressioonile, vaid 
peaks olema pigem kaitsevahend ja kollektiivsete ressursside tugevdamise vahend, et EL oleks maailmas 
rahu kaitsja. Arutati ELi suhteid NATOga ning kuigi neid peeti oluliseks, pooldasid mõned liikmed selle 
Atlandi-ülese partnerluse raames tugevamat Euroopa identiteeti. Teised osalejad tõstatasid küberturvalisuse 
kaitsmiseks vajalike ühiste jõupingutuste teema ja käsitlesid ELi strateegilise kompassi hiljutist vastuvõtmist. 

Lõppmärkused 

Pr Ahuja lõpetas koosoleku, märkides, et ühissekretariaat muudab ettepanekute esialgseid kavandeid, et 
võtta arvesse töörühma liikmete ja osaliste ettepanekuid. Kodanikud jäävad nende ettepanekute keskmesse 



 

 

ja juhul, kui teistelt osalistelt saadakse populaarseid soovitusi, mis ei ole kodanike prioriteetidega kooskõlas, 
tuuakse need eraldi välja. Sellel täiskogu arutelul ja tulevastel täiskogu aruteludel selgitab esimees töörühma 
hetkeolukorda, samas kui pressiesindaja vastutab ettepanekute ja nende aluseks oleva mõtteviisi 
tutvustamise eest. 


