
 

 

 
KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL (projekt) 

 

Töörühm „EL maailmas“ 
Töörühma juht Asees Ahuja (Rootsi), 7. aprill 2022 kell 18.00–20.30 

 

Koosoleku avamine 

Töörühma juht rõhutas, et koosoleku eesmärk on ettepanekud lõplikult vormistada. Töörühma liikmetele 

esitatud muudetud dokumendis oli võetud arvesse eelmisel töörühma koosolekul nimetatud punkte ja 

liikmete esitatud kirjalikku tagasisidet. Nende muudatuste koostamisel tegi ühissekretariaat koostööd 

kodanike komponendiga. Arutati kõiki ettepanekuid, kuid mõnda neist ei kiitnud kodanike komponent heaks. 

Töörühma juht rõhutas ka, et ta osales mitteametlikul kodanike kohtumisel, mis toimus virtuaalselt 

teisipäeval. Koosolekuks ette valmistatud muudetud ettepanekuid vaadates tõdesid töörühma juht ja 

pressiesindaja, et need olid põhjalikud ega erinenudki kuigi palju sellest, mis moodustas kodanike 

ettepanekute keskme, s.o soovitustest. Samuti otsustasid kodanikud kõik teemad, mis võiksid kattuda teiste 

töörühmadega, töörühma alles jätta, sest ettepanekutes käsitleti just konkreetseid välissuhete aspekte. 

 

Nagu ka eelmistel koosolekutel, käsitleti ettepanekuid klastrite järjekorras, seekord üksikute ettepanekute 

kaupa, et tegeleda töörühma eri komponentide vaheliste järelejäänud lahkarvamuste või 

parandussoovidega. 

 

Enne ettepanekute käsitlemist toimus töörühmas arutelu mõne konkreetse ettepaneku asjakohasuse üle, 

mida eriti rõhutas töörühma riikide parlamentide komponent. Pressiesindaja rõhutas veel kord, et kõiki 

teemasid vaadeldakse ELi seisukohast, kes tegutseb rahvusvahelises kontekstis. Teised osapooled 

nõustusid, et tõenäoliselt esineb kattuvusi teiste töörühmadega, kuid et mis tahes kattumine on parem, kui 

risk jätta asjakohased ettepanekud tähelepanuta. Töörühm leppis kokku kaasavas lähenemisviisis.  

Ettepanekute arutelu 

Ettepaneku nr 1 raames toimus elav arutelu, kus ideed ulatusid strateegilistesse sektoritesse tehtavatest 

investeeringutest ELi ja liikmesriikide tasandil kuni olemasolevate programmide, näiteks InvestEU 

kasutamiseni. Arutati muret seoses vaesuse võimaliku lühiajalise suurenemisega sellist liiki strateegiliste 

meetmete puhul. Kodanikud nõustusid, et vaesuse ja muude lühiajaliste probleemidega tuleb tegeleda, et 

üleminek oleks aus ja õiglane, kuid et pikaajaline kasu on tohutu. Arutati ka autonoomia vs. protektsionismi 

küsimust. Kodanikud kaitsesid liikumist autonoomia suunas strateegilistes valdkondades, tunnistades samas 

konkurentsivõimelise ja avatud turu eeliseid. 

Ettepanekuid 2 ja 3 arutati põhjalikult, sest need variandid kattuvad ja näivad ühtivat teistes töörühmades 

tehtud ettepanekutega. Kodanikud rõhutasid, et EL peab suutma tagada ressursside hankimise allikatest, 

mida saab eetilisest vaatepunktist heaks kiita. Energia tootmist ja tarnimist käsitlevas ettepanekus  3 väitsid 

kodanikud, et soovitused olidki mõeldud laiahaardelistena, et neid saaks kohaldada tulevikus esinevates 

olukordades, ning konkreetseid riike/piirkondi ei soovitudki nimetada. 

Kõige kauem arutati koosolekul ettepaneku 4 üle. Kodanikud tahtsid tagada, et rõhuasetus oleks nende 

soovil, mille kohaselt EL võtaks otsuseid vastu kiiresti ja tõhusalt. Elav arutelu leidis aset kvalifitseeritud 

häälteenamusega hääletamise teemal. Diskuteeriti selle üle, kuidas saaks hääletamist kasutada kehtivate 

aluslepingute raames, samuti aluslepingute muutmise üle, et muuta selline hääletamine üldiselt 

kohaldatavaks. Laienemisteemalistel aruteludel keskenduti laienemise strateegilisele tähtsusele. Kodanikud 

mõistavad selle olulisust ja soovivad tegutseda selle nimel, et EL oleks tugev, stabii lne ja laienemiseks 

valmis ka oma otsustes.  



 

 

Ettepaneku 5 kohta olulisi muudatusi ei esitatud. 

Ettepanek 6 tekitas põhjaliku arutelu, milles paljud töörühma liikmed toetasid täiendavalt ideed, et EL peab 

olema tugev osaleja ja andma hinnangu oma suhetele NATOga, kaaludes samal ajal ka uusi 

kaitsestrateegiaid. Samas tuleb liidul kõigi tehtavate kaitsevalikute keskmes säilitada oma identiteet rahu ja 

heaolu edendajana. Sõnavõttudes arutati eri riikides valitsevaid erinevaid seisukohti NATO liikmesuse kohta. 

Kaitseteemalises arutelus käsitleti ka strateegilist autonoomiat. Kodanikud nõudsid vaba ja õiglast meediat, 

milles saaks desinformatsiooni tuvastada ja sellele vastu astuda. ELi uut tüüpi relvajõudude ulatuse ja 

olemasolu suhtes esitati erinevaid arvamusi, kuid üksmeelel oldi selles, et neid tuleks kasutada kaitse-

eesmärgil.  

Ettepaneku 7 suhtes jõuti mõnes osas laiapõhjalisele kokkuleppele. Kodanikud soovisid, et koos 

autokraatlike režiimidega mainitaks ka hübriidrežiime. Nõuti, et ELi laienemisettevalmistuste arutamisel 

kasutataks positiivsemat keelelist väljendust. Arutelus toonitati ka vajadust mitte piirduda laienemisest 

kõneldes vaid Lääne-Balkani riikidega ning lepiti kokku, et riikide loetelu koostamise asemel kasutatakse 

mõistet „kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid“. 

Lõppmärkused 

Koosolek kestis ettenähtust kauem, seega ei toimunud arutelu viimase 15 minuti jooksul suulist tõlget. 

Pr Ahuja märkis, et ühissekretariaat võtab seda arutelu arvesse ja teeb kodanikega koostööd, et teha 

ettepanekutesse täiendavaid muudatusi. Eesmärk on jagada ajakohastatud ettepanekuid töörühmaga enne, 

kui need edastatakse laupäeva pärastlõunal toimuvale täiskogu arutelule. Töörühma väljundites tuuakse 

selgelt välja erinevad seisukohad ja ettepanekute all ikad. 


