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Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa tuleviku konverentsi (edaspidi „konverents“) kodukorda, mille 
juhatus on heaks kiitnud ja mis on avaldatud konverentsi mitmekeelsel digiplatvormil,

– võttes arvesse konverentsi üheksa temaatilise töörühma järeldusi, mis kiideti heaks 
konverentsi täiskogu istungil 30. aprillil 2022,

– võttes arvesse Euroopa tuleviku konverentsi mitmekeelse digiplatvormi 
tegevusaruannet, mis avaldati 2022. aasta veebruaris,

– võttes arvesse Euroopa tuleviku konverentsi mitmekeelse digiplatvormi kaudu esitatud 
liikmesriikide panust, mis avaldati 2022. aasta veebruaris,

– võttes arvesse riigisiseste kodanike paneelarutelude ja sündmuste aruandeid, mis on 
avaldatud konverentsi mitmekeelsel digiplatvormil,

– võttes arvesse 8.–9. oktoobril 2021 toimunud Euroopa noorteürituse tulemusena 
avaldatud noorte ideede aruannet Euroopa tuleviku konverentsi jaoks,

– võttes arvesse Euroopa kodanike 1. paneelarutelu „Tugevam majandus, sotsiaalne 
õiglus ja töökohad / haridus, kultuur, noored ja sport / digiüleminek“ soovitusi,

– võttes arvesse Euroopa kodanike 2. paneelarutelu „Euroopa demokraatia / väärtused ja 
õigused, õigusriigi põhimõte, julgeolek“ soovitusi,

– võttes arvesse Euroopa kodanike 3. paneelarutelu „Kliimamuutused, keskkond / tervis“ 
soovitusi,

– võttes arvesse Euroopa kodanike 4. paneelarutelu „EL maailmas / ränne“ soovitusi,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni, mis käsitleb Euroopa 
Parlamendi seisukohta Euroopa tuleviku konverentsi kohta1,
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– võttes arvesse oma 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu toimimise 
parandamise kohta Lissaboni lepingu võimalusi kasutades1, 16. veebruari 2017. aasta 
resolutsiooni võimalike muutuste ja kohanduste kohta Euroopa Liidu praeguses 
institutsioonilises ülesehituses2, 13. veebruari 2019. aasta resolutsiooni Euroopa 
tulevikku käsitleva arutelu seisu kohta3 ja 26. novembri 2020. aasta resolutsiooni 
Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõtte kohta4,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et võrreldes ajaga, kui konverentsiprotsess käivitati, on Euroopa Liit praegu 
enneolematus olukorras, mis nõuab Euroopa integratsiooni hoogustamist ja veelgi 
jõulisemat ühist tegutsemist ja solidaarsust, kuna Euroopasse on taas jõudmas sõda;

B. arvestades, et ELi hinnatakse tema suutlikkuse järgi väljuda praegustest kriisidest ja 
seetõttu peaks ta püüdma saada tugevamaks;

C. arvestades, et Euroopa Parlament on konverentsile täielikult pühendunud ja on kindlalt 
veendunud, et ELi tuleb reformida, et suuta lahendada mitte ainult praeguseid, vaid ka 
tulevasi probleeme;

D. arvestades, et konverentsi järeldustes tuleb käsitleda ka kõiki tagajärgi, mis tulenevad 
Venemaa sissetungist Ukrainasse, seda juba niigi väga keerukas pandeemiajärgses 
olukorras;

E. arvestades, et kodanike osalusel esitatud ettepanekutes, mis kajastuvad konverentsi 
lõppjäreldustes, nõutakse, et Euroopa Liit muutuks demokraatlikumaks, turvalisemaks, 
tulemuslikumaks, jõukamaks, õiglasemaks, kestlikumaks ja tegutsemisvõimelisemaks 
ning saaks mõjukamaks ülemaailmseks osalejaks;

F. arvestades, et ELil peaksid olema piisavad ja asjakohased vahendid eespool nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks, mis rõhutab veel kord vajadust parandada institutsioonide 
toimimist;

G. arvestades, et seetõttu tuleks ELile anda vahendid, mis võimaldaksid tal tegeleda 
oluliste riikidevaheliste probleemidega julgeoleku, tervishoiu, kliimamuutuste ja 
keskkonna, rände, digitaliseerimise, kaitse, maksunduse, ebavõrdsuse vähendamise, 
majandus- ja sotsiaalpoliitika ning geopoliitika valdkonnas;

H. arvestades, et lisaks seadusandlikele ettepanekutele on kodanike osalusprotsessi 
soovituste rakendamiseks ja ootuste täitmiseks vaja algatada institutsiooniliste 
reformide protsess;

I. arvestades, et uued poliitikameetmed ja mõnel juhul aluslepingu muutmine ei ole 
vajalik iseenesest, vaid kõigi eurooplaste huvides, seades eesmärgiks ELi 
ümberkujundamise viisil, mis tagab selle avatud strateegilise autonoomia, turvalisuse, 
kestlikkuse ja konkurentsivõime, elu- ja töötingimuste parandamise ning õigusriigi 
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põhimõtte ja põhiõiguste austamise;

J. arvestades, et konverents näitab taas kord, et liidu mis tahes reform nõuab Euroopa 
Parlamendi, komisjoni, nõukogu ja asjaomaste sidusrühmade täielikku kaasamist ning 
otsest suhtlemist kodanikega;

K. arvestades, et konverentsi kogemused kinnitavad, kui oluline on edendada kõiki 
võimalikke dialoogi- ja koostöövõimalusi Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide 
parlamentide vahel;

1. väljendab heameelt konverentsi järelduste üle, mis kiideti konverentsi täiskogu istungil 
heaks 30. aprillil 2022;

2. väljendab rahulolu konverentsi sõnastatud laiahaardeliste ja konstruktiivsete 
ettepanekutega, mis põhinevad Euroopa ja riigisiseste kodanike paneelarutelude, 
Euroopa noorteürituse ja veebiplatvormi soovitustel ja ideedel; väljendab heameelt 
asjaolu üle, et konverentsi järeldused koostati kodanikukeskse protsessi käigus, ning 
rõhutab, kui oluline on kodanike osalemine Euroopa demokraatias;

3. on seisukohal, et konverents on viinud Euroopa kodanike uuendusliku ja eduka 
osalemiseni ning andnud Euroopa institutsioonidele lisavõimaluse, mis on toonud kaasa 
kodanike, riikide parlamentide, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, sotsiaalpartnerite 
ja kodanikuühiskonna organisatsioonide ulatusliku dialoogi liidu tuleviku üle;

4. rõhutab konverentsi protsessi parlamentaarse mõõtme tähtsust ning väljendab soovi 
edendada ja tugevdada liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi dialoogi ja 
koostööd;

5. on veendunud, et kodanike suurem osalemine ELi otsustusprotsessis muudab liidu 
institutsioonid demokraatlikumaks, läbipaistvamaks ja vastutustundlikumaks; toetab 
lisaks kodanike jätkuvat kaasamist sellesse protsessi ja kodanikega konsulteerimist;

6. juhib tähelepanu sellele, et hiljutised kriisid nõuavad ühiseid Euroopa lahendusi; usub, 
et konverents kujutas endast ainulaadset võimalust esitada ELile sellega seoses 
tulevikku suunatud ettepanekuid;

7. on seisukohal, et Venemaa agressioon Ukraina vastu näitab vajadust geopoliitiliselt 
tugevama ELi järele, kes kõneleks maailmas ühel häälel ning järgiks ühist poliitikat 
julgeoleku, kaitse, energeetika ja rände valdkonnas, tuginedes ühisele tegevusele ja 
täielikule solidaarsusele;

8. tuletab meelde, et COVID-19 pandeemiale reageerimisel on EL näidanud oma 
suutlikkust tegutseda ning edendada uuenduslikke ja ühiseid lahendusi tervishoiu, 
majanduskasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse valdkonnas; on arvamusel, et need 
positiivsed meetmed tuleb muuta uueks alaliseks institutsiooniliseks ja poliitiliseks 
raamistikuks;

9. rõhutab, et konverentsi järeldused näitavad tungivat vajadust, et ELil peaks olema 
kliimamuutustega tegelemisel, elurikkuse kaitsmisel ja kestlikkuse edendamisel juhtiv 
roll;

10. rõhutab vajadust viia ellu konverentsi järeldused ja täita kodanike ootused, töötades 



ulatuslike muudatuste saavutamiseks mõnes meie kõige olulisemas poliitikavaldkonnas;

11. on veendunud, et sügavamat poliitilist integratsiooni ja tõelist demokraatiat, nagu on 
rõhutatud konverentsi järeldustes, on võimalik saavutada Euroopa Parlamendile 
seadusandliku algatuse õiguse andmise ja nõukogus ühehäälsuse kaotamisega;

12. võtab teadmiseks, et konverentsi järeldustes nõutakse aluslepingu muutmist, muu hulgas 
ELi institutsioonilise struktuuri lihtsustamist, suuremat läbipaistvust ja vastutust 
otsustusprotsessis ning uut arutelu ELi pädevuse üle;

13. toetab, nagu on rõhutatud konverentsi töörühmade järeldustes, üleminekut kestlikule, 
kaasavale ja vastupidavale majanduskasvu mudelile, ELi majanduse konkurentsi- ja 
vastupanuvõime tugevdamist, pöörates erilist tähelepanu VKEdele kui meie majanduse 
alustalale, ja konkurentsivõime kontrolli, Euroopa sotsiaalõiguste samba, sealhulgas 
selle 2030. aasta peamiste eesmärkide täielikku rakendamist, sotsiaalse arengu 
protokolli ning tulevikku suunatud investeeringute soodustamist, mis keskenduvad 
õiglasele, rohelisele ja digitaalsele üleminekule, millel on tugev sotsiaalne mõõde, mis 
hõlmab soolist võrdõiguslikkust, võttes samuti arvesse taasterahastu 
„NextGenerationEU“ ja eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise 
toetuse Euroopa rahastu (TERA) näiteid;

14. on veendunud, et kodanike taotluste elluviimiseks on oluline keskenduda konverentsi 
ettepanekute suhtes võetavatele järelmeetmetele; ootab, et kõik Euroopa institutsioonid 
tegutseksid järelmeetmete igas etapis konstruktiivselt ja edasipüüdlikult kooskõlas oma 
rolli ja pädevusega, sealhulgas tehes seadusandlikke ettepanekuid;

15. on valmis täitma oma rolli ja tagama konverentsi tulemuste suhtes nõuetekohased 
järelmeetmed; nõuab seetõttu konvendi kokkukutsumist, käivitades Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 48 sätestatud aluslepingute läbivaatamise menetluse, ning palub 
põhiseaduskomisjonil algatada selleks vajalik menetlus;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


