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Unistada homsest Euroopast

Filosoof Aristoteles sedastas kord, et „lootus on unistus“. Euroopa ehitati lootusele ning ta peaks 
jätkavalt sellele vundamendile toetuma.

Oma ametiajal püüan kutsuda organiseeritud kodanikuühiskonda osalema aktiivselt 
ühiskonnaelus Euroopa kestliku tuleviku heaks. Me ei tohi aega raisata: tarvis on vallandada selle 
ühise unistuse energia ning töötada Euroopale uue hoo andmise nimel.

Ma ei saa anda ammendavat vastust järgmise kahe ja poole aasta jooksul, kuid ma töötan väsimatult 
ühtsuse, dünaamilisuse ja ELi uue suuna loomise nimel.

Ma kavatsen võidelda meie ühiskonna lõhestumise ning natsionalistlike ja populistlike suundumuste 
suurenemise ning kodanikuühiskonna tegutsemisruumi vähenemise vastu, sest need ohustavad 
meie demokraatlikke väärtusi.

Alates 1950ndatest aastatest on edukalt läbi viidud Euroopa integratsiooni. Pärast sajandeid kestnud 
vastuseisu, sõdu, piiride pidevat muutumist ja rahvastiku ümberasustamisi on Euroopa projekt 
loonud võimaluse saavutada rahu, kindlus, heaolu ja solidaarsus, ehkki teha on veel palju. Viimaste 
aastate jooksul on jõutud üksmeelele peamistes ühisalgatustes, nagu Euroopa sotsiaalõiguste 
sammas ja ELi kaitsekoostöö pakt.

See ei tähenda, et peaksime loorberitele 
puhkama jääma. Palju ebakindlust valitseb 
nii ELis kui ka väljaspool.
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ELis toimub praegu kahtlemata
viis põhjalikku muutust:

• esiteks majanduslikud muutused: neljas tööstusrevolutsioon, millega kaasnevad olulised 
eetilised küsimused ning haridusalased, sotsiaalsed ja majanduslikud probleemid ja võimalused;

• teiseks energia- ja keskkonnaalane üleminek vähese CO2-heitega ringmajandusele, mis 
võimaldab austada meie planeedi taastumatuid ressursse ning asetada kesksele kohale kodanikud 
ja kohalikud kogukonnad;

• kolmandaks suured sotsiaalsed muutused, mis hõlmavad muutuvat tööturgu ja heaoluriiki, 
olulisemat rolli uutele osalejatele, sotsiaalset innovatsiooni ning tungivat vajadust tugevdada 
Euroopa sotsiaalset mudelit kõigi põlvkondade jaoks;

• neljandaks demokraatlik ja kaasav üleminek. Kodanikuühiskonna tegutsemisruumi vähenemine, 
valeteabel põhinevad eelarvamused, liberalismivastasuse uued vormid ja ELi väärtuste üha 
sagedasem ründamine kujutavad endast selget ohtu meie demokraatiale;

• viiendaks geopoliitiline üleminek rahvusvaheliste suhete valdkonnas. Seda võib kokku 
võtta kiire üleminekuga koostööl põhinevalt konkurentsilt häirivale vastasseisule, kaubanduselt 
turvalisusele, kasvavatelt pingetelt tegelike sõdadeni ELi piiridel.

Hoolimata nendest suurtest muutustest ei tohiks me jääda pealtvaataja rolli, vaid peaksime pigem 
neid muutusi aktiivselt kujundama.

Me peame tegutsema ja looma Euroopa uue positiivse narratiivi ning taaselustama aktiivse osalemise 
ühiskonnaelus Euroopa kestliku tuleviku heaks.
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Juhindume humanismist,
teadusest ja progressist       

Nagu ütles filosoof Immanuel Kant 18. sajandil, peame me „julgema mõista“.

21. sajandil peame taas julgema mõista. Juhinduda on seejuures tarvis kainest mõistusest, humanismist, 
teadusest ja edusammudest, mitte eelarvamustest, hirmust, umbusaldusest või vihast.

Selline ratsionaalsus ei välista emotsioone. Lootus, armastus, pettumus, hirm ja rõõm on emotsioonid, 
mis meid ühendavad. Emotsioonid on elu lahutamatu osa. Kui eirame emotsioone, eirame ka oma 
inimlikkust ning vajadust suhelda ja ... unistada.

Ma olen üha rohkem veendunud, et tänapäeva Euroopa vajab uut „renessanssi“.
   

Renessanss oli suur ja võimas humanistlik revolutsioon, mis taastas kultuuri tegeliku 
ulatuse selle konkreetses seoses teaduse, valitsemiskunsti ning majandusliku ja 
ühiskonnaelu korraldamisega, ning just sellele rajaneb Euroopa nüüdisaegne 
ümberkujundamine.

Humanism arenes välja vastusena keskaegse skolastika rangele ja kitsale õpetusele, 
millega propageeriti haridust väiksele osale elanikkonnast, et valmistada neid ette 
arsti, juristi või teoloogi ametiks.

Humanistlikust liikumisest sai hariduse ja kodanike kaasamise alternatiiv. Sellega rõhutati eeliseid, mis 
kaasnevad sellise kodanikkonna loomisega, kes suudab intelligentselt vestelda ja osaleda ühiskondlikus 
elus, et edendada inimkonna heaolu.

2019. aastal austame Leonardo Da Vincit – 500 aastat pärast tema surma. Leonardo elu ja töö kajastasid 
populaarse humanisti renessansiajastu ideaale. Temas väljendusid mitmel viisil renessansi kesksed 
elemendid, sest ta huvialad hõlmasid kunsti, arhitektuuri, muusikat, teadust, matemaatikat, anatoomiat, 
geoloogiat ja botaanikat.

Da Vinci kuulus joonistus „Vitruviuse mees“ tõendab tema kattuvaid huvisid kunsti ja teaduse 
valdkonnas.

„Homo faber ipsius fortunae“ – Igaüks on oma õnne sepp. Nüüd on meil vaja samalaadset protsessi.

Komitee esindab selle aktiivse Euroopa tuhandeid tahke. Võtkem see jõud tõepoolest kasutusele ja 
saagem – üheskoos – uue rEUnaissance’i rajajateks.
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Kolm prioriteeti ühendava tegevuskava 
jaoks, mis annab homsele Euroopale
ja meie noortele reaalse võimaluse

JÄTKUSUUTLIKU EUROOPA LOOMISE NIMEL
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Kestlik
areng

rEUnaissance’ile tegeliku võimaluse andmiseks tuleb meil kiirendada reformide 
tempot, et minna Euroopa Liidus üle kestlikule arengule.

Kestlik areng võib anda vajalikud vastused kõigile ülalni-
metatud viiele muutusele.

Euroopa peab olema kestlik – või teda ei ole üldse. 
Kestliku arengu tegevuskava 2030 on ulatuslik stra-
teegia, millest saavad kasu nii tööandjad, töötajad 
kui ka kogu planeet. See on tõeline poliitiline projekt, 
mis on hea majanduskasvu ja konkurentsivõime, sotsiaal-
se õigluse ning kliimamuutuste ja muidugi ka kestliku 
arengu jaoks.

Komitee on selles valdkonnas koostanud palju uuendus-
likke arvamusi. Nüüd peame püüdlema nende rakenda-
mise poole: tegevuskava kätkeb endas tohutuid inves-
teerimisvõimalusi triljonite dollarite ulatuses ning siiski 
valitseb meil märkimisväärne rahastamispuudujääk hoo-
limata kestlikusse arengusse tehtavate investeeringute 
hoogustumisest.

Komitee on strateegia esirinnas ning teeb väga tihedat 
koostööd Euroopa Komisjoniga. Ringmajanduse vald-
konnas on komitee oskusteave ja pühendumine vaielda-
matu tähtsusega.

Praeguste vajaduste rahuldamisel peame arvestama sel-
lega, et ka tulevased põlvkonnad saaksid oma vajadusi 
rahuldada, ning me ei tohi jätta tähelepanuta asjaolu, 
et meie planeeti on tarvis kaitsta ja mitte kedagi ei tohi 
kõrvale jätta.

Nüüd on saabunud aeg mõelda uuesti läbi meie kas-
vumudelid ning tasakaalustada majanduslik õitseng 
keskkonnaalase jätkusuutlikkuse, sotsiaalse kaasamise 

ja ühtekuuluvuse, kvaliteetse tööhõive ja demokraatliku 
osalusega. EL peab säilitama oma hoo ja olema muutus-
tele avatud.

Üks on kindel: üleminek on võimalik vaid kohalike ja piir-
kondlike omavalitsuste alt-üles algatuste kaudu, milles 
kodanikuühiskonnal ja kodanikel on keskne koht.

Ettevõtjatel on selles muutuste tegevuskavas otsustav 
osa. Kuid ilma ametiühingute ja muude kodanikuühis-
konna organisatsioonide aktiivse kaasamiseta ei saa me 
ebavõrdsuse vastu võidelda ega jõua selleni, mida ma 
nimetan 21. sajandi uueks sotsiaal- ja majandusle-
pinguks.

Strateegilised meetmed:
• propageerida kestlikku arengut: tagada, et kodaniku-

ühiskond oleks teadlik kestliku arengu tegevuskava 
2030 rakendamise kiireloomulisusest;

• integreerida kestlik areng kõikidesse poliitikavaldkon-
dadesse;

• muuta komitee ELi kestlikku arengut puudutava teabe 
ja tegevuse koordinatsioonikeskuseks;

• levitada komitee uuenduslikke lähenemisviise, mille 
raames täiendatakse Euroopa Komisjoni kvantitatiiv-
seid näitajaid kodanikuühiskonnas väljatöötatud kva-
litatiivsete näitajatega;

• tagada, et säiliks kestliku arengu oluline koht Euroopa 
Parlamendi valimiskampaania käigus ja järgmise õi-
gusloometsükli vältel.
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Rahu
Seoses Esimese maailmasõja lõpu 100. aastapäevaga ei peaks me pidama rahu 
enesestmõistetavaks.

Leppimine ja rahu on Euroopa Liidu suurimad saavu-
tused. Oma majanduse ja rahvaste ühendamisega ning 
tänu kompromisside täiustamisele oleme loonud pika-
ajalise rahu kõige usaldusväärsema süsteemi maailmas.

Kuid seoses hiljutiste geopoliitiliste muutustega lööb 
ülemaailmsete konfliktide oht taas lõkkele.

Esimest korda alates selle loomisest seisab EL silmitsi 
probleemidega seoses ühe oma liikmesriigi lahkumisega 
liidust (Brexit) ning kasvavate pingetega naabruses – Bal-
kanil, Vahemere lõunapiirkonnas ja liidu idapiiridel.

Liidu sees aga ei suuda mõned liikmesriigid järgida põ-
hiõigusi ning selliseid väärtusi nagu vabadus, soli-
daarsus, demokraatia ja õigusriik. Meid vapustavad 
kasvav antisemitism, rassism, terrorism ja protektsio-
nism. Kodanikuühiskonna kogunemis- ja ühinemisvaba-
duse rikkumine ei ole enam poliitiliselt ebakorrektne.

Kuna kahtluse all on meie põhiväärtused, peaksime ühes-
koos kindlalt seisma meie avatud ühiskondade säilimise 
eest, kuna just need määratlevad selle, kes me oleme ja 
kes me tahame olla edaspidi.

Me peame näitama, et suudame vastu seista kohutavale 
kiusatusele, mille taga on suveräänsusaktivistid, kes paku-
vad viletsaid ja ohtlikke vastuseid meie kodanike, tööta-
jate, ettevõtjate ja kogukondade olulistele küsimustele.

Tarvis on tugevdada liidu väärtusi: demokraatia, 
õigusriigi põhimõtte, põhiõiguste, inimväärikuse ja 
vabaduse alahoidmisel ei tehta järeleandmisi.

Muret tekitab asjaolu, et maailm ja Euroopa ei ole selleks 
valmis. Ilma rahu ja sallivuseta ei ole majanduskasvu, 
inimväärseid töökohti ega ühtekuuluvust. Ilma rahuta ei 
ole kestlikku Euroopat.

Strateegilised meetmed:
• edendada algatusi Aafrikas ja meie Vahemere piir-

konna naabruses, et tugevdada demokraatiat, taasal-
gatada ja stabiliseerida rahuprotsessi ning toetada 
kodanikuühiskonda riikides, kellel on raske tulla toime 
rändevoogudega;

• tugevdada lepituse poole püüdlevaid jõude Lää-
ne-Balkanil;

• kaitsta ja edendada ELi õigustikku kaubanduslepin-
gute ja avatud turgude valdkonnas, tuginedes ühiselt 
kokkulepitud mitmepoolsetele eeskirjadele, mis on 
endiselt edusammude ja rahumeelsete suhete peami-
ne allikas.
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Kultuur
Minu kolmas prioriteet on tugevdada kultuuri rolli Euroopa poliitilises arutelus.

Euroopat iseloomustab erakordne kultuuriline ja 
kunstiline rikkus ja elujõulisus, samuti mõõtmatu 
kultuuripärand ning keeleline ja kultuuriline 
mitmekesisus. Siiski on üllatav, et kultuuri osa on 
poliitilises arutelus siiani tühine.

Paljud meie praegused probleemid – sh inimtegevusest 
tingitud keskkonnamuutused, sotsiaalsed pinged meie 
kohalikes kogukondades ja rahvusvahelistes suhetes, 
meie suutmatus kohandada eetiliselt ja ennetavalt 
oma poliitilised süsteemid üha kiirenevate muutustega, 
mille on kaasa toonud rahvusvaheline digirevolutsioon 
– on võimalik konstruktiivselt lahendada vaid juhul, kui 
arvestame kultuuri.

Kultuur, kunst ja loomemajandus hõlmavad teadaolevalt 
tohutut majanduslikku väärtust. Praegu moodustavad 
need 4,2 % Euroopa SKPst ja pakuvad tööd 8,4 
miljonile inimesele kogu Euroopas. Kõnealuse sektori 
jätkuv areng on kindlasti üks viis tagada jätkusuutlik 
majanduskasv ELis. Kultuuritaristusse investeerimisel 
on muljetavaldav soodne mõju seda ümbritsevatele 
valdkondadele ning need edendavad ka piirnevate 
sektorite kasvu.

Eksperdid on leidnud, et kultuur ja kultuurilised tavad on 
tihedalt seotud demokraatiaga, sest need võimaldavad 
käsitleda teemasid teisest vaatenurgast ning edendada 
aktiivset kaasamist ja mõjuvõimu suurendamist.

Isolatsionistlikud ja natsionalistlikud liikumised 
kuritarvitavad sageli kultuuri ja identiteedi mõisteid, 
kasutades neid kitsas staatilises tähenduses ja rõhudes 
nende emotsionaalsele tasandile.

Me peame tagama, et need demokraatiavastased 
arengud ei kinnitaks kanda. Kultuur on see, mis 
teeb meid inimesteks: see kujundab meie arusaama 
meile eelnenud tsivilisatsioonide järjepidevusest ja 

meie kultuuripärandist ning seega tugevdab meie 
ühtekuuluvustunnet. Kunstiga tegelemine annab meile 
võimaluse astuda samm eemale meeletust tempost 
ja igapäevaelu kohustustest, võimaldades meil vabalt 
väljenduda ja tajuda oma elu mõtet, mis on midagi 
enamat kui vaid ellujäämine.

Uued tehnoloogilised revolutsioonid on pannud 
meid mõistma, et peame asetama inimesed kindlalt 
poliitiliste otsuste – ja seega meie ühiskondade – 
keskmesse. Majanduskasv ei ole piisav. Puuduv lüli, 
selle ülemineku käivitaja, on kultuur.

Kultuur kujundab viisi, kuidas me suhtleme, usume ja 
unistame oma olevikust ja tulevikust. Kultuuril on 
tohutu kasutamata potentsiaal saada Euroopa 
ühendavaks ja mobiliseerivaks jõuks ning 
kujundada uus Euroopa narratiiv.

Strateegilised meetmed:
• edendada kultuuri kui kestliku arengu neljandat 

sammast;

• näidata kultuuri potentsiaali Euroopa piirkondade 
ja linnade majanduskasvu, inimväärse tööhõive ja 
heaolu mootorina;

• tagada, et kultuuri peetaks Euroopa positiivse 
narratiivi loomise peamiseks töövahendiks;

• näha kultuuri kaasavate ja sallivate ühiskondade 
edendamise vahendina;

• näidata kultuuri väärtust pehme võimu vahendina 
ELi välissuhetes.
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Komitee roll selles positiivses
rEUnaissance’is

Võimu koondumine täidesaatvale tasandile, kohtusüsteemi politiseerimine, rünnakud meedia sõl-
tumatuse vastu ning usalduse puudumine traditsiooniliste poliitiliste parteide vastu on vaid mõned 
näited praegusest ulatuslikust demokraatia kriisist.

Ei ole liiga tagasihoidlik öelda, et Euroopa demokraatia seisab silmitsi oma suurima tagasilöögiga 
alates 1930. aastatest ning osalemise traditsioonilised mudelid ei tundu olevat sobivad selleks, et 
tulla toime üha kiirenevate muutustega.

Kodanikuühiskonna organisatsioonid, keda traditsiooniliselt peetakse osalusdemokraatia tugisam-
baks, muutuvad samuti. Nad peavad otsima uuenduslikke viise, kuidas parandada kodanikuühiskon-
na dialoogi nii, et see sobiks paremini 21. sajandi tingimustesse. See on väga oluline, kui nad soovivad 
jätkata otsustusprotsessi tõhusat mõjutamist nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil.

Meie komitee tähistas hiljuti oma 60. aastapäeva. Meie viimase 
60 aasta saavutused moodustavad aluse tugeva komitee ja see-
ga tugeva ELi tulevikule.

Me ei tohi loorberitele puhkama jääda. Me jääme iseendaks 
vaid siis, kui püüame kõige paremal moel täita meie asutaja-
telt päritud kohustusi: olla organiseeritud kodanikuühiskonna 
häälekandja ja toetada ELi institutsioone nende olulises töös 
jätkusuutliku Euroopa loomisel. 

Me suudame täita oma kohustusi, kui teeme koostööd ning 
jääme tugevaks ja ühtseks: komitee rühmad, sektsioonid ja ad-
ministratsioon üheskoos.

Peame parandama teabevahetusviise ja tugevdama konkurentsi selle sõna algses tähenduses – pe-
tere cum –, et tegutseda sihipärasemalt ja võtta strateegilisi meetmeid, kohandades alati vastavalt 
meie meetodeid ja sisemisi vahendeid.

Tegutseda tuleb otsustavalt ja tulevikku vaatavalt. Olgem inspireeritud 1958. aasta vaimust ning 
loogem uus lootuse narratiiv. Käivitagem üheskoos Euroopa teine taassünd, uskudes taas, et oleme 
tõepoolest oma oleviku ja tuleviku eestvedajad.

Meil on võimalus anda uut hoogu Euroopa kodanikuühiskonna tegevusele. Teeme seda!
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Öeldakse, et „loogika aitab meid punktist A punkti B, kuid kujutlusvõime aitab meid 
kõikjale. Ainult kujutlusvõime on piisavalt tugev paradigmade vahetuseks, mis on 
tuleviku kujundamiseks vajalik“.

Euroopa tuleviku nimel peame olema julged, me ei tohi peljata uue maailma 
kujutlemist uute põlvkondade jaoks, andes neile reaalse hääle selles 
ettevõtmises.

Me ei tohi aega raisata, sest paljusid ajaloolisi ebaõnnestumisi võib võtta kokku 
kahe sõnaga: liiga hilja.

Meil peab olema auahnust seada võimalused ja eesmärgid probleemidest 
ettepoole.

Meil peab olema loovust ja otsustavust, et muuta visioon positiivseks Euroopa 
narratiiviks. Väga inimlikuks narratiiviks. Sõbralik meeldetuletus, inimökoloogia, 
Prantsuse revolutsiooni unustatud sõna: vendlus.



16



17J ÄT K U S U U T L I K U  E U R O O PA  LO O M I S E  N I M E L

Minu unistus on Euroopa, mis eemaldub 
mõttetutest lõhedest ja vastuoludest ning 
julgeb kasutada oma mitmekesisuse tohutut 
rikkust, et luua suuremat ühtsust, rohkem 
kaasatust, kestlikku majanduskasvu ja tõelist 
avatust ülejäänud maailmale.
Luca Jahier



Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Rue Belliard/Belliardstraat 99

1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Vastutav väljaandja: külastuste ja väljaannete osakond
EESC-2018-89-ET

www.eesc.europa.eu

ET
REG.NO. BE - BXL - 27

Print
QE-06-18-244-ET-C

ISBN 978-92-830-4281-5
doi:10.2864/379253

Online
QE-06-18-244-ET-N

ISBN 978-92-830-4298-3
doi:10.2864/1124

© Euroopa Liit, 2019
Allikale viitamisel on reprodutseerimine lubatud.

Fotode kasutamiseks või kopeerimiseks tuleb luba
taotleda otse autoriõiguse valdaja(te)lt: © Shutterstock.com


