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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL (projekt) 
Töörühm „EL maailmas“ 

 
Koosoleku juhataja Hans Dahlgren, Euroopa asjade minister, Rootsi 

21. jaanuar 2022, kell 14.00–16.00 
 

 
 

1. Koosoleku juhataja sissejuhatavad märkused 
 
Koosoleku juhataja Hans Dahlgren alustas hübriidkoosolekut interneti vahendusel Stockholmist ja 
palus konverentsi ühissekretariaadi liikmel Richard Corbettil abistada kõnelejate osutamisega ruumis. 
Ta tuletas meelde, et selleks koosolekuks valmistumise raames oli ta palunud kodanikest liikmetel 
esitada aruteluks teemasid ja küsimusi, mis jagati seejärel koos päevakorraga laiali. Nende 
ettepanekute põhjal tegi juht ettepaneku jagada arutelu (mis toimub enne kodanike paneelaruteludelt 
konkreetsete soovituste saamist) kolmeks töösuunaks, millest igaühe puhul toimub pooletunnine 
arutelu, kus töörühma kodanikest liikmetel on eelisõigus kõneleda. 
 
Esimene töösuund: Iseseisvus ja stabiilsus 
Teine töösuund: EL rahvusvahelise koostööpartnerina 
Kolmas töösuund: Tugev EL rahumeelses maailmas 
 
 
2. Lühike ettekanne ELi vahendite ja institutsioonide kohta globaalsel tasandil 
 
Kuna Josep Borrell, ELi kõrge esindaja ja komisjoni asepresident, ei saanud töörühma koosolekule 
tulla, tegi töörühma juht selle ettekande ise, rääkides üldiselt ELi välissuhetega seotud peamistest 
komponentidest, nende tööst ja otsuste tegemise protsessist. 
 
 
3. Arutelui 
 
Esimene töösuund: Iseseisvus ja stabiilsus 
(kodanikud esitasid 4 küsimust)  
 
Kodanikud tõid esile kontseptsiooni, mille kohaselt EL on tugev rahvusvaheline koostööpartner 
kaubanduse ja poliitiliste suhete valdkondades, rakendades oma kollektiivset jõudu ELi väärtuste 
edendamiseks EList väljaspool, ning hoides kaubanduspoliitika abil inimõigused, sotsiaalsed ja 
keskkonnaväärtused kõikide jõupingutuste keskmes. Üheks teemaks oli ka õitsev kaubandus teiste 
suurte turuosalistega, nagu Hiina ja USA. Samuti mainiti vajadust tugevama julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika järele, kaaludes ühise armee loomise võimalust ja koostööd küberturvalisuse 
valdkonnas.  
 
Vastuseks nendele teemadele keskendus arutelu järgnevale: 

• vajadus tugevdada kaubandusleppeid 
• vajadus tagada juurdepääs toorainetele ja energiasõltumatus 
• toiduga varustamine 
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• ELi välisdiplomaatia ning Euroopa välisteenistuse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja töö 

 
Koosoleku juhataja Dahlgren võttis arutelu kokku, tuletades meelde, et lõpptulemuseks peaks olema 
aruanne, mis kajastab kodanike panuseid. See peaks olema ajakohane ja tuginema kodanike 
tõstatatud probleemidele.  
 
Teine töösuund: EL rahvusvahelise koostööpartnerina 
(kodanikud esitasid 2 küsimust, mis keskendusid väärtustele ja standarditele) 
 
Kodanikud tõid esile vajaduse parandada seiret ja tagada, et olemasolevaid eeskirju täidetaks 
paremini. Nad arutlesid ka vajaduse üle ekspertide seisukohtade järele, et anda kodanikele paremat 
teavet teatud teemade kohta. 
 
Arutelus rõhutati mitut eesmärki: 

• EL saab ülemaailmse osalejana olla rahvusvaheliste muutuste allikas (Pariisi kliimakokkulepe 
kui näide sellest, kuidas EL kasutas oma kollektiivset mõjuvõimu USA ja Hiina mõjutamiseks). 
Kaubandusleppeid on lisaks võimalik kasutada muutuste edendamiseks ja inimeste 
põhiõiguste kaitseks. 

• Eeskuju näitamine, roheleppesse tõsiselt suhtumine ja selle eesmärkide saavutamine. 
• ELi keskne eesmärk peab olema reeglitel põhinev rahvusvaheline kord. 
• EL peaks kasutama oma õigusvõimekust ülemaailmse standardite kehtestajana. 
• EL peab tegutsema ülemaailmselt, kuid samas ka piirkondlikul ja naabruskonna tasandil.  

 
Koosoleku juhataja võttis teise töösuuna kokku järgnevalt: ELi väärtuste edendamiseks globaalsel 
tasandil on mitmeid võimalusi, aga üks probleem on see, et väga vähesed inimesed on neist kõigist 
teadlikud.  
 
Kolmas töösuund: Tugev EL rahumeelses maailmas 
 
Kodanikud näitasid jätkuvalt üles huvi Frontexi ja selle funktsiooni vastu ning kuidas seda saaks 
paremini rakendada. Arutelu käigus rõhutasid töörühma liikmed eriti järgnevat: 

• Vajadus ühiste seisukohtade järele mitmetes valdkondades, nagu näiteks maksustamine ja 
äritegevuse reguleerimine. 

• Lääne-Balkaniga suhtlemise tähtsus.  
• Vajadus võtta vastu uusi liikmeid ja laiendada Schengeni ala.  
• Vajadus luua ELi kaitsejõud ja/või tugevdada koostööd NATOga, või luua lihtsalt ELi kaitsefond 

ja kiirreageerimisvõimekus. 
• Vajadus võtta otsuste tegemise kiirendamiseks kasutusele kvalifitseeritud häälteenamus ja 

vältida olukorda, kus EL on halvatud üksmeele puudumise tõttu. 
 
 
4. Koosoleku juhataja lõppsõna 
 
Koosoleku juhataja Hans Dahlgren tänas töörühma liikmeid, eriti selle kodanikest liikmeid, nende 
panuse eest. 
 
Vastuseks ettepanekule, et soovitusi tuleks klassifitseerida vastavalt sellele, kui lihtne neid on 
rakendada (nn valgusfoorisüsteem), ütles ta, et annab selle ettepaneku edasi juhatusele, kus seda 
arutatakse, aga juhtis ka tähelepanu asjaolule, kui keeruline on saavutada selliste 
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klassifikatsioonidega seotud kokkulepet. Ta rõhutas veel kord, et kodanike seisukohad peaksid 
moodustama suurema osa arutelust.  
 
Ta teatas, et viimane Euroopa kodanike paneelarutelu sellel teemal toimub Maastrichtis 11., 12. ja 
13. veebruaril, misjärel koostab paneelarutelu lõplikud soovitused, mida esitletakse järgmisel 
üldistungil. Selle töörühma järgmine koosolek toimub reedel, 11. märtsil. Järgmise koosoleku 
ettevalmistamiseks kasutame Euroopa kodanike paneelarutelude tulemusi. Kuni järgmise 
kohtumiseni 11. märtsil on võimalik arutleda täiendavalt töörühma WhatsAppis. 
 

 
i Sõnavõtud jagunesid järgmiselt: 
 
Euroopa kodanike paneelarutelus osalejad: 9 
Riiklike paneelarutelude/ürituste esindajad: 4 
Kodanikuühiskond (SP, RK, EMSK): 6 
Nõukogu: 4 
Liikmesriikide parlamentide seisukohad: 11 
Euroopa Parlament: 7 
Komisjon: 0 
 
Sooline tasakaal: sõna võtsid 30 meessoost 11 naissoost osalejat 
 


