
 

 

 
 

KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 
Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu töörühm „EL maailmas“ 

Strasbourgis, reede, 11. märts 2022 kell 9.00–11.00 
 

Töörühma juht: Minister Hans Dahlgren, pressiesindaja: Mansef Campos 
(Suuline tõlge on saadaval järgnevates keeltes: EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SI, HR)  

 
1. Koosoleku avamine 
 
Kuna minister Dahlgreni saabumine hilines rongirikke tõttu, avas töörühma neljanda koosoleku Asees Ahuja, 
kes on peaministri büroo ELi koordineerimise sekretariaadi direktor, ja juhatas seda algselt. Ta rõhutas 
kuivõrd on selle töörühma teemad praegu tähelepanu keskmes pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.  

 
2. Euroopa kodanike neljanda paneelarutelu soovituste arutelu 
 
Arvestades arutelu kodanike esindajatega töörühmas, oli minister Dahlgren välja saatnud temaatilise kava, 
mis põhineb kolmel teemal, mis kajastavad Euroopa kodanike neljanda paneelarutelu soovituste 
teemavaldkondi: 
 

1. Iseseisvus ja stabiilsus 
2. EL kui rahvusvaheline koostööpartner 
3. Tugev EL rahumeelses maailmas 

 
Iga arutelu puhul palus töörühma juht kodanikel esmalt vastavaid soovitusi esitada ja selgitada nende 
põhjendusi ja motiive. Seejärel said teised grupis olevad kodanikud vastata ja järgnes arutelu. Kodanikud 
töötasid välja teistsuguse eelistatud teemavaldkonna süsteemi, mida jagati ülejäänud töörühmaga koosoleku 
alguses.  

 
Esimene töösuund: Iseseisvus ja stabiilsus 
  
Töörühma juht juhtis tähelepanu kuuele sellesse teemasse kuuluvale soovitusele. Nende hulgas on poliitika 
väljatöötamine eetiliste Euroopa toodete taskukohasuse, kestlikkuse ja kättesaadavuse tagamiseks, aga ka 
energiasõltuvuse vähendamine. 

Kodanikusaadikud esitasid selleteemalisi soovitusi, juhtides eelkõige tähelepanu vajadusele 
energiasõltuvuse (nagu ka hiljutised sündmused on rõhutanud), palju suurema taastuvate energiaallikate 
arendamise ja ELi välispiiride tugevdamise järele. Üks Saksamaa kodanike paneelarutelu esindaja esitas 
nende soovitused, keskendudes vajadusele asendada otsuste tegemise küsimustes ühises välis- ja 
julgeolekupoliitika (ÜVJP) valdkonnas ühehäälsuse nõue kvalifitseeritud häälteenamusega. Saksamaa 
paneelarutelu rõhutas ka vajadust keskkonnasõbralikuma tarneahela abil strateegilise energia ja toiduga 
varustamise järele. 

Vastuseks soovitustele jagasid teised töörühma liikmed mõtteid, et pidada meeles edasiliikumist. Nende 
hulgas rõhutati energia- ja toiduvarude mitmekesistamise vajadust, selle asemel, et olla rangelt sõltumatu. 
Mitmed liikmed uurisid, kas need soovitused on jätkuvalt piisavad, kuna need koostati enne Venemaa 
sissetungi Ukrainasse. Kodanikud kaitsesid nende soovituste asjakohasust. Töörühma juht mainis, et 
soovitusi võiks edasi liikudes uue kontekstiga seostada. 



 

 

Teised liikmed juhtisid tähelepanu dokumendile, mille koostasid töörühma Euroopa Parlamendi liikmed. 
Käsitleti ka õigusriigi tähtsust ja kodanikele ELi võimalikult lähedaseks muutmist. 

Teine töösuund: EL kui rahvusvaheline koostööpartner 
 
Töörühma juht juhtis tähelepanu üheksale selle üldise teema alla kuuluvale soovitusele. Nende hulgas oli 
ELi positsiooni kasutamine kaubanduspartnerina ning eetiliste, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste standardite 
parandamine kogu maailmas. Nendes soovitati ka autonoomsemat taastuvenergia tootmist Euroopas ja 
suuremat kodanike kaasamist. 

Kodanikusaadikud esitasid selleteemalisi soovitusi. Nendes juhiti eelkõige tähelepanu: vajadusele 
sanktsioneerida riike, kes ei järgi standardeid, vajadusele ökohindamissüsteemi järele, soovitavusele keelata 
jäätmete eksport, vajadusele muuta arengumaad partneriteks, et aidata neil üle minna keskkonna- ja 
ühiskonnasõbralikumale poliitikale, ning vajadusele läbipaistvuse ja vastutuse järele ELi otsuste tegemises.  

Lisaks jagati Madalmaade riigisiseste kodanike paneelarutelude soovitusi. Nendes rõhutati, et EL peaks oma 
tugevusi ära kasutama, millest üks on selle suurus ja suutlikkus avaldada suurt mõju, mida riigid üksinda 
teha ei saa. ELi jõuline hääl oli vajalik Venemaa ja Hiina tasakaalustamiseks, kuid EL vajab suutlikkust teha 
kiiremaid otsuseid. Euroopa sõjavägede koostöö on vajalik, isegi kui me eelistame vägivallatuid lahendusi. 
Jagati ka Leedu riigisiseste paneelarutelude soovitusi. Nendes keskenduti: sidede tugevdamisele 
idapartnerlusriikidega, karmimate sanktsioonide kehtestamisele Venemaale, liikmesriikidevahelisele 
solidaarsusele, suuremale tähelepanule Hiinale ja Aafrikale ning Euroopa välisministeeriumi loomisele. 
Saksamaa paneelarutelu soovitustes rõhutati vajadust ELi rohelepingu välismõõtme järele – Ukraina kriis ei 
tähenda, et kliimakriis on pausil. 

Teised esindajad rõhutasid vajadust jätkata kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite kaasamist töösse, et 
edendada demokraatiat sisemiselt ja väliselt. Rohelepingut rõhutati kui vahendit Venemaa mõju 
katkestamiseks. 

 
Kolmas töösuund: Tugev EL rahumeelses maailmas  
 
Töörühma juht juhtis tähelepanu seitsmele soovitusele, milles käsitletakse erinevaid probleeme – näiteks 
võtta vastu rohkem otsuseid kvalifitseeritud häälteenamusega mitte ühehäälsusega, luua ühised relvajõud, 
ELi sanktsioonid ning oli ka soovitusi, kus käsitleti seda, kuidas paremini kodanikke teavitada ja dialoogi 
jätkata. 

Kodanikusaadikud esitasid sel teemal soovitusi, juhtides eelkõige tähelepanu 21. soovitusele (ühehäälsuse 
lõpetamine, välja arvatud ELi laienemis- ja aluspõhimõtete puhul) ja 26. soovitusele (laiendamine ainult 
pärast ELi konsolideerimist) ning tõhusamatele sanktsioonidele ja ühistele sõjalistele üksustele ainult kaitse 
eesmärgil.  
 
Teised liikmed soovisid rõhutada pigem ELi sõjalise sekkumise rahutagamise ülesannet, kui ELi, kellest 
saab sõjaline liit. 
 
Üks osalejatest arvas, et mõistet „relvajõud“ tuleks täpselt määratleda ja et NATO-l peaks olema sõjalistes 
küsimustes ülimus, arvestades, et riikide parlamentidel on relvajõudude kohustuse teemal lõplik sõnaõigus. 
Seejärel arutati Euroopa Kaitsefondi ja Euroopa ühiste relvajõudude kontseptsioone. Arvestades, et kõigil oli 
mõtteis Venemaa sissetung Ukrainasse, olid kaitse ja julgeolek ning see, kuidas ühtne EL neid käsitleb, 
arutelu tähtsamad teemad. 
 
Kodanikud nõudsid rohkem läbipaistvust ja haridust inimestele kogu ELis, et paremini ELi pädevusi ja 
menetlusi mõista. Nad rõhutasid, et see valdkond on näide mitmetest ELi maailma töörühma kattuvustest 
teiste töörühmadega. Seda tuleb edasiliikudes ettepanekute koostamisel arvesse võtta. 
 
Kokkuvõtvad märkused  
 
Töörühma juht Dahlgren tänas kõiki viljaka arutelu eest ja avaldas lootust, et see andis kodanikele kasulikku 
tagasisidet. Ta mainis, et viibis eelmisel päeval Versailles’s Euroopa Ülemkogu erakorralisel koosolekul, kus 
riigipead ja valitsusjuhid leppisid kokku poliitilises, humanitaar- ja sõjalises toetuses Ukrainale. Ta mainis, et 
ELi roll rahvusvahelistes küsimustes on praegu kõigil meeles ja et EL tegutseb ühtselt ja otsusekindlalt. 



 

 

Enne järgmist täiskogu istungit arutab juhatus järgmisi samme, kuidas soovitusi edasi viia. Sama ajal saab 
arutelu jätkata ka WhatsAppi grupis. 


