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I. Sissejuhatus 
Euroopa tuleviku konverents edeneb jõudsalt – arutelu on alanud! 10. märtsil 2021 allkirjastasid 
Euroopa Parlamendi president David Sassoli, Portugali peaminister António Costa ELi nõukogu 
eesistujariigi nimel ja komisjoni president Ursula von der Leyen Euroopa tuleviku konverentsi 
käsitleva ühisavalduse, millega pandi alus sellele enneolematule, avatud ja kaasavale Euroopa 
demokraatia ettevõtmisele, mille keskmes on kodanikud. Vaid kaks nädalat hiljem pidas juhatus, 
kuhu kuuluvad kolme ELi institutsiooni esindajad ja vaatlejad ning mis juhib konverentsi 
korraldamist, oma esimese koosoleku. Tööd alustas ka juhatust abistav ühissekretariaat.  

 

Vasakult paremale: ühisavalduse allkirjastanud Portugali peaminister António Costa, Euroopa Parlamendi president David 
Sassoli ja komisjoni president Ursula von der Leyen 

Esimene oluline verstapost oli konverentsi mitmekeelse digiplatvormi käivitamine 19. aprillil 2021. 
Kodanikel kogu Euroopast on nüüd võimalus jagada selle platvormi kaudu oma ideid Euroopa 
tuleviku kohta, samuti teavet konverentsiga seotud ürituste kohta. 

Konverentsi avaüritus toimus 9. mail 2021 Euroopa Parlamendi ruumides Strasbourgis. Üritus 
korraldati hübriidformaadis. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tervitas üritusel osalejaid, 
kelle hulka kuulusid juhatuse liikmed, Euroopa asjade eest vastutavad ministrid või riigisekretärid, 
Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmed, Erasmuse üliõpilased kogu EList ja üle 
500 kodaniku. Kolme ELi institutsiooni juhtidel oli võimalus väljendada oma arusaama Euroopast. 
ELi liikmesriikide kodanikud said esitada küsimusi juhatuse kolmele kaaseesistujale: Euroopa 
Parlamendi liikmele Guy Verhofstadtile, Portugali riigisekretärile Ana Paula Zacariasele, kes esindas 
nõukogu eesistujariiki, ning komisjoni asepresidendile Dubravka Šuicale. 
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Vasakult paremale: komisjoni president Ursula von der Leyen, Euroopa Parlamendi president David Sassoli, Portugali 
peaminister António Costa ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron konverentsi avaüritusel 

Enne seda üritust kiitis juhatus heaks konverentsi kodukorra, millega nähakse ette konverentsi eri 
struktuuride töö ja nende omavahelise suhtluse terviklik raamistik. 
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II. Tegevus Euroopa tasandil  
II.1. Mitmekeelne digiplatvorm  

Alates 19. aprillist 2021 on kogu Euroopa kodanikel võimalus esitada konverentsi mitmekeelsel 
digiplatvormil (https://futureu.europa.eu/)1 oma seisukohti Euroopa tuleviku kohta. See platvorm on 
konverentsi oluline osa, sest annab kõigile osalemisvõimaluse. Kodanikud saavad esitada oma 
ideid, toetada teiste inimeste ideid ning neid kommenteerida. Samuti on see koht, kus igaüks saab 
jagada teavet konverentsiürituste kohta ja anda aru nende tulemustest.  

Platvorm on täielikult mitmekeelne: kogu lisatud sisu on tänu masintõlkele kättesaadav ELi 24 
ametlikus keeles. 

Alates platvormi käivitamisest on seal registreerunud ligikaudu 19 000 osalejat. Nad on jaganud 
enam kui 5000 ideed ja üle 10 000 kommentaari ning avaldanud teiste ideedele toetust üle 29 000 
korra. Platvormi on praeguseks külastanud ligikaudu miljon inimest. 

 

Osalemine 5. juuli seisuga (allikas: futureu.europa.eu) 

Platvormi kaudu on teatatud peaaegu 1400 üritusest kogu Euroopas, misläbi saab osaleda 
võimalikult palju inimesi. Platvormil on korraldajatele kättesaadavaks tehtud juhendid ja 
kampaaniamaterjalid, mille abil tagatakse, et üritused on interaktiivsed ja kaasavad.  

See on hea algus, kuid tõelise arutelu pidamiseks Euroopa tasandil tuleks jõuda veel paljude 
kodanikeni. Platvormi ja kodanike laialdase osaluse edendamine peaks seega olema peamine 
prioriteet kõigi jaoks, kes soovivad konverentsi edule kaasa aidata. 

Platvorm peaks olema koht, kus kodanikud igast eluvaldkonnast ja kõikjalt Euroopast tunnevad end 
mugavalt ja teretulnuna arutelus osalema. Kõik, kes platvormi kasutavad, peavad seega järgima 
konverentsi hartat ja osalemistingimusi. Loodud on modereerimisrühm, kes töötab juhatuse nimel 

                                                             
1 Vt ka mitmekeelset digiplatvormi esitlev video.  
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ühissekretariaadi järelevalve all, et tagada harta ja tingimuste järgmine.  

Platvorm on koht, kus arutelu algab, kuid ei lõpe. Platvormi kaudu antud panuseid võetakse arvesse 
Euroopa ja riigisisestes kodanike paneelaruteludes ning neid arutatakse konverentsi täiskogul. 
Koostatakse aruanded, mis sisaldavad digitaalsete vahendite, andmekaeve ja inimanalüüsi 
kombinatsioonil põhinevat panuste analüüsi. Need aruanded tehakse kättesaadavaks ka 
mitmekeelsel digiplatvormil. Esimene vahearuanne avaldatakse pärast suve. 

II.2. Euroopa kodanike üritus 17. juunil  

17. juunil 2021 toimus Lissabonis 19. juuni täiskogu avaistungi eel esimene Euroopa kodanike 
üritus (hübriidformaadis), et algatada kodanike osalemine konverentsil. See tõi kõigist 
liikmesriikidest kokku 27 riigisisese kodanike paneelarutelu või ürituse esindajat, Euroopa 
Noortefoorumi presidendi, enam kui 50 kodanikku, kes valiti osalema konverentsi Euroopa kodanike 
paneelaruteludel, ning Erasmuse üliõpilaste rühma. Üritusel said osalejad arutada oma ootusi 
konverentsi suhtes juhatuse kolme kaaseesistujaga: Euroopa Parlamendi liikme Guy Verhofstadti, 
Portugali riigisekretäri Ana Paula Zacariase ja komisjoni asepresidendi Dubravka Šuicaga.  

Juhatuse ülejäänud liikmeid kutsuti osalema kaugühenduse teel. Üritust kanti avalikult üle 
mitmekeelse digiplatvormi ja Europe by Satellite’i vahendusel.  

 

Euroopa kodanike üritus Lissabonis 

Kaaseesistujad rõhutasid oma tervitussõnades, et on väga tähtis alustada konverentsi tööd 
kodanike üritusega, sest konverents keskendub just kodanikele. Samuti rõhutasid nad vajadust 
inimesi kuulata, nendega aktiivselt suhelda ning vähendada lõhet kodanike ja poliitikakujundajate 
vahel. Seejärel paluti kodanikel interaktiivse küsitlussüsteemi kaudu avaldada arvamust selle kohta, 
millise sõnaga nad praegu ELi seostavad. Kõige sagedamini esinenud sõnade hulka kuulusid 
„solidaarsus“, „ühtsus“ ja „koostöö“.  
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Kaaseesistuja Zacarias esitas ülevaate konverentsi raames toimuvatest eri liiki riigisisestest 
üritustest, rõhutades vajadust jõuda kõigi kodanikeni ja kaasata kodanikuühiskonda. Seejärel 
tutvustas kaaseesistuja Šuica mitmekeelset digiplatvormi ja julgustas kodanikke selle kaudu oma 
ideid jagama. Kaaseesistuja Verhofstadt kirjeldas osalejatele konverentsi täiskogu rolli ning täiskogu 
ja Euroopa kodanike paneelarutelude vahelist dünaamikat.  

Arutelu käigus avaldas mitu kodanikku arvamust, et esmatähtsaks tuleks pidada haridust ja 
tervishoidu, ning rõhutas vajadust tegeleda kliimamuutustest ja rändest tulenevate väljakutsetega. 
Mõned rõhutasid, et kodanikega peetav dialoog peaks toimuma võrdsetel alustel ning et peamine 
on kõigi, sealhulgas ELi suhtes skeptilisemate kodanike tõeline kaasamine. Mõningast muret 
väljendati konverentsi ambitsioonikuse ja tulemuste ning ELi institutsioonide järelmeetmete pärast. 
Mitu kodanikku kutsus üles ELi käsitleva teavituse mahtu suurendama ja selle kvaliteeti parandama, 
eelkõige seoses konverentsi ja selle mitmekeelse digiplatvormiga.  

Kokkuvõtteks küsiti kodanikelt, millist sõna nad seostavad ELi tulevikuga. Kõige sagedamini 
esinenud sõnadeks olid „lootus“ ja „väljakutse“. 

 

Otseküsitlus Euroopa kodanike üritusel 
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II.3. Konverentsi täiskogu avaistung 19. juunil 

Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu avaistung toimus hübriidformaadis (füüsiliselt ja interneti teel) 
19. juunil 2021. Istungil osales 337 konverentsi täiskogu liiget. 

 

Konverentsi täiskogu avaistung, Euroopa Parlamendi suur istungitesaal, Strasbourg 

Kaaseesistuja Guy Verhofstadt tervitas avaistungil kaaseesistujate nimel konverentsi täiskogu 
liikmeid ja märkis, et päevakorra suhtes ei olnud esitatud vastuväiteid. Ta rõhutas, et kõnealune 
avaistung ei ole koosseisu poolest veel täielik, eelkõige seetõttu, et Euroopa kodanike 
paneelarutelude esindajad saab määrata alles siis, kui paneelaruteludes osalejad on selgunud. 
Lisaks tõstis ta esile protsessi ainulaadsust, mis seisneb osalus- ja esindusdemokraatia 
kombineerimises, paneelarutelude ja täiskogu vahelises dünaamikas ning vajaduses reformida ELi, 
et tegeleda ühiselt teatavate kiireloomuliste väljakutsetega. 

Kaaseesistuja Ana Paula Zacarias tuletas oma tervitussõnades meelde esimest Euroopa kodanike 
üritust Lissabonis, mille oli konverentsi raames kaks päeva varem korraldanud ELi nõukogu 
eesistujariik Portugal. Samuti rõhutas ta, kui oluline on kodanikevaheline suhtlus mitte üksnes 
liikmesriikide tasandil, vaid nüüd ka kogu liidu ulatuses, et kujundada ideid ja koostada ettepanekuid 
Euroopa tuleviku kohta. Ta märkis, et ELil on oma tugevad küljed, kuid ka teatavad piirid, ning 
tuletas meelde, et praeguse kriisi ajal on liit toonud Euroopa kodanikele kasu seoses vaktsiinidega 
ja majanduse elavdamisega taasterahastu „Next Generation EU“ abil. 

Seda seisukohta väljendas samuti kaaseesistuja Dubravka Šuica, kes rõhutas vajadust hoida 
protsessi keskmes kodanikke ja tagada nende kaasatus kõigil tasanditel. Esimest korda on 
kodanikud oma esindajatega võrdsel positsioonil. Šuica märkis, et selline ELi tasandil toimuv 
arutleva demokraatia projekt on enneolematu. Ta rõhutas, et konverents tugevdab 
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esindusdemokraatiat, tuues kodanikud Euroopa Liidu poliitika kujundamise keskmesse.  

Seejärel selgitasid kaaseesistujad, kuidas toimivad tulevikus konverentsi kolm sammast – 
mitmekeelne digiplatvorm, Euroopa ja riigisisesed kodanike paneelarutelud ning konverentsi 
täiskogu. 

Kaaseesistuja Dubravka Šuica selgitas, kuidas mitmekeelne digiplatvorm toimib konverentsi 
sõlmpunktina. Ta kutsus täiskogu liikmeid üles suurendama teadlikkust ja tagama, et kodanikud 
kõikjal ELis on kursis erinevate konverentsil osalemise viisidega (sh osalemine platvormi kaudu). 
Lisaks kirjeldas ta septembris algava nelja Euroopa kodanike paneelarutelu korraldust ja seda, 
kuidas nad protsessi panustavad.  

Kaaseesistuja Ana Paula Zacarias rõhutas riigisiseste kodanike paneelarutelude ja ürituste 
mitmekordistava mõju tähtsust ning nende vajalikkust jõudmaks kõigi, sealhulgas ka tavaliselt 
osalemisest hoiduvate kodanikeni. Ta teavitas konverentsi täiskogu liikmeid, et paljudes 
liikmesriikides on alanud riigisiseste kodanike paneelarutelude ja ürituste ettevalmistamine, 
rõhutades liikmesriikide pühendumust konverentsile kaasa aidata ning kannustades tungivalt 
selliseid riigisiseseid paneelarutelusid ja üritusi platvormi kaudu registreerima. Lisaks rõhutas ta 
vajadust täiustada konverentsiga seotud teavitustööd. Ta tuletas meelde ka arutelusid kodanikega, 
kes osalesid 17. juunil Lissabonis toimunud Euroopa kodanike üritusel. 

Järgnenud arutelu käigus, millest võttis sõna üle 150 osaleja, käsitleti laia teemadevalikut. Esines 
korduvaid teemasid ja seisukohti, mille hulka kuulusid näiteks järgmised: 

• konverents kujutab endast ainulaadset ja enneolematut võimalust alt üles lähenemisviisiks, 
mille puhul osalusdemokraatia täiendab esindusdemokraatiat; 

• konverents peab olema kaasav projekt, mis jõuab kõigi eluvaldkondadega seotud 
kodanikeni kõigis piirkondades ja ühiskonna osades ning mille raames kuulatakse hoolikalt 
ära kodanike, eelkõige noorte mured, ideed ja ettepanekud; 

• konkreetsete tulemuste ja tõhusate järelmeetmete tähtsus; 
• hiljutistest kriisidest õppimise ja tulevasteks väljakutseteks valmistumise vajadus. 

Konverentsi täiskogu liikmed tõstatasid ka järgmised küsimused: 
• üleskutse ühtsema Euroopa kujundamiseks, millega seoses rõhutati, et liikmesriigid on koos 

tugevamad, eelkõige üleilmsete väljakutsete valguses ja rahvusvahelisel tasandil; 
• vajadus järgida subsidiaarsuse põhimõtet ning kaasata piirkondlikke ja kohalikke valitsusi; 
• vajadus võimaldada Lääne-Balkani riikidel konverentsil osaleda; 
• vajadus tunnustada ja väärtustada ELi edusamme ning vältida nende saavutuste 

enesestmõistetavaks pidamist, tunnistades samas vajadust teha muudatusi tulevaste 
väljakutsetega toimetulekuks. 

Mitmes küsimuses väljendasid kõnelejad lahknevaid arvamusi: 
• mõned väitsid, et protsess peaks keskenduma liidu poliitilistele prioriteetidele, samas kui 

teised kõnelejad tegid ettepaneku tegeleda ka liidu suutlikkust ja toimimist käsitlevate 
küsimustega; 

• samuti märkisid mõned kõnelejad, et on vaja muuta aluslepinguid, samas kui teised väitsid, 
et muudatusi saab teha praeguse raamistiku piires. 

Lisaks tõstsid konverentsi täiskogu liikmed oma sõnavõttudes esile laia valiku prioriteete seoses 
järgmiste poliitikavaldkondadega: digiüleminek, majandus, sotsiaalne õiglus, tervis, õigusriik ja 
demokraatia, keskkond ja kliima, ränne, energia, toiduga varustatus, väärtused, välispoliitika, 
julgeolek, haridus ja kultuur. 
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Riigisiseste ürituste/paneelarutelude esindaja Soomest konverentsi täiskogu avaistungil 

 

Riigisiseste ürituste/paneelarutelude esindaja Madalmaadest konverentsi täiskogu avaistungil 
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Kaaseesistuja Guy Verhofstadt tutvustas kaaseesistujate ettepanekut üheksa temaatilise töörühma 
üldise korralduse kohta. Konverentsi täiskogu kiitis selle heaks. Verhofstadt märkis, et edaspidi 
töötatakse välja töörühmade tegevuse üksikasjalikum kord.  

Kaaseesistuja Verhofstadt tutvustas ka konverentsi esialgset kalendrit, mille konverentsi täiskogu 
teadmiseks võttis.  

Kaaseesistujad Dubravka Šuica ja Ana Paula Zacarias kutsusid üles mitte ainult kõnelema, vaid ka 
tegutsema ja julgust üles näitama, ning rõhutasid lisaks, et konverentsi edu sõltub kõigi asjaosaliste 
aktiivsest osavõtust.  

Kolm kaaseesistujat tänasid kõiki osalemise ja antud panuse eest ning tuletasid meelde, et järgmine 
konverentsi täiskogu istung toimub 22.–23. oktoobril 2021. Konverentsi täiskogu istungi lõpetas 
kaaseesistuja Ana Paula Zacarias. 

 

II.4. Euroopa kodanike paneelarutelud  

Euroopa kodanike paneelarutelud on koos mitmekeelse digiplatvormi ja konverentsi täiskoguga 
konverentsi üks peamisi tugisambaid. Luuakse neli paneelarutelu, millest igaühes osaleb 200 
juhuslikult valitud inimest, kes esindavad ELi geograafilist ja sotsioloogilist mitmekesisust. 
Paneelarutelud toimuvad kolme vähemalt kaks päeva kestva mitmekeelse arutelusessioonina, et 
koostada ühised soovitused Euroopa tuleviku kohta, võttes arvesse mitmekeelse digiplatvormi 
kaudu kogutud panuseid.  

Euroopa kodanike paneelaruteludest pärinevad ideed on sisend konverentsi täiskogu istungite jaoks 
ja lõppkokkuvõttes kajastuvad need ühise eesistujana tegutsevatele juhtidele esitatavas konverentsi 
lõpptulemust käsitlevas aruandes, mille alusel kolm institutsiooni järelmeetmeid võtavad. 
80 kodanikku, kes esindavad nelja Euroopa kodanike paneelarutelu, osalevad konverentsi täiskogu 
istungitel, et esitleda paneelarutelude soovitusi ja arutada neid täiskogu teiste liikmetega2. 

Lisateavet saab 26. mail 2021 vastu võetud Euroopa kodanike paneelarutelude korraldamise 
ajakohastatud praktilisest korrast. Samuti kinnitas juhatus Euroopa kodanike paneelarutelude ja 
täiskogu istungite esialgse kalendri. 

Nende põhimõtete ja kõnealuse korra rakendamiseks tehakse praegu järgmisi ettevalmistavaid 
samme. 

Osalejate juhuslik valimine 

Praegu valitakse kõigi 27 liikmesriigi peale kokku välja 800 kodanikku. Valimine algas 2021. aasta 
mais ja paneelaruteludes osalejate täielik nimekiri peaks valmima augusti keskel. Euroopa Liidu 
kodanikud valitakse juhuslikult (juhuslik helistamine on peamine meetod, mida kasutavad 
27 riiklikku uuringuagentuuri, kelle tegevust koordineerib väline teenuseosutaja), et määrata 
kindlaks paneelaruteludes osalejad, kes esindavad ELi mitmekesisust vastavalt viiele kriteeriumile: 
sugu, vanus, geograafiline päritolu (nii rahvus kui ka linna-/maapiirkond), sotsiaal-majanduslik taust 
ja haridustase.  

Kodanike arv liikmesriigi kohta arvutatakse kahaneva proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt, mida 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi koosseisu suhtes, võttes arvesse, et igas paneelarutelus peaks 
osalema vähemalt üks naissoost ja üks meessoost kodanik liikmesriigi kohta.  

                                                             
2 Vt ka Euroopa kodanike paneelarutelusid esitlev video. 
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Kuna konverentsi eesmärk on pöörata erilist tähelepanu noortele, on üks kolmandik kodanike 
paneelaruteludes osalevatest kodanikest 16–24aastased. Iga 200 inimesest koosneva rühma kohta 
valitakse välja veel 50 kodanikust koosnev reserv.  

Paneelarutelude teemad ja ülesehitus 

Iga paneelarutelu teemad põhinevad mitmekeelse digiplatvormi teemadel ning need rühmitatakse 
järgmiselt:   

1) tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad; haridus, noored, kultuur ja sport; digiüleminek; 

2) Euroopa demokraatia; väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus;  

3) kliimamuutused ja keskkond; tervis;  

4) EL maailmas; ränne.  

Ekspertide abiga tehakse tööd selleks, et küsimused asjakohaselt piiritleda ning võtta kasutusele 
arutelumetoodika, mis võimaldab läbipaistvat, tõhusat ja tõepoolest alt üles suunatud 
lähenemisviisi. 

Paneelarutelud toimuvad järgemööda Strasbourgis, internetis ja seejärel liikmesriikides.  

 

II.5. Juhatus  

Euroopa tuleviku konverentsi juhatus kohtus 2021. aasta märtsist juunini viiel korral, nimelt 
24. märtsil, 7. aprillil, 22. aprillil, 9. mail ja 26. mail. Iga koosoleku üksikasjalik aruanne on kõigis 
keeltes kättesaadav mitmekeelsel digiplatvormil juhatuse jaotises.  

Oma esimesel koosolekul 24. märtsil vahetasid juhatuse liikmed arvamusi mitmekeelse 
digiplatvormi üle, pidades silmas selle võimalikku käivitamist 19. aprillil 2021. Juhatus arutas 
võimalust korraldada 9. mail ametlik üritus. Samuti vahetati arvamusi oma sisemise töökorralduse ja 
täiskogu töömeetodite üle.  

Oma teisel koosolekul 7. aprillil kinnitas juhatus mitmekeelse digiplatvormi, sealhulgas konverentsi 
harta ja visuaalse identiteedi. Juhatus kinnitas samuti oma töömeetodite kavandi ja tegi 
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ühissekretariaadile ülesandeks koostada konverentsi kodukorra kavandi tekst. Kolme institutsiooni 
kommunikatsioonitalitustele tehti ülesandeks koostada ühine ettepanek 9. mail toimuva avaürituse 
jaoks. 

Oma kolmandal koosolekul 22. aprillil kinnitas juhatus konverentsi kodukorra seoses konverentsi 
ühiste põhimõtete, ulatuse ja kodanike osalemisega. Samuti vahetati arvamusi kodukorra kavandi 
üle seoses konverentsi täiskogu ning eelkõige selle rolli ja koosseisuga. Lisaks teavitati juhatust 
Euroopa kodanike paneelarutelude korraldamise praktilisest korrast. 

Oma neljandal koosolekul 9. mail kinnitas juhatus konverentsi täiskogu käsitleva kodukorra peatüki.  

Viiendal koosolekul 26. mail kinnitas juhatus konverentsi täiskogu istungite, Euroopa kodanike 
paneelarutelude ja Euroopa kodanike ürituste esialgse kalendri ning konverentsi täiskogu avaistungi 
päevakorra kavandi. Samuti vahetas juhatus arvamusi konverentsi täiskogu korralduse kohta. 
Lisaks teavitati juhatust ettevalmistustest 17. juunil 2021 Portugalis toimuvaks Euroopa kodanike 
ürituseks, Euroopa kodanike paneelarutelude korraldamise ajakohastatud praktilisest korrast ning 
suunistest riigisiseste kodanike paneelarutelude korraldamiseks. Lõpuks tegi juhatus kolme 
institutsiooni kommunikatsioonitalitustele ülesandeks koostada koordineeritud kava konverentsi ja 
eelkõige mitmekeelse digiplatvormi populariseerimiseks. 

 

 

II.6. Muu tegevus  

Kolme institutsiooni juhtide ühisavalduse allkirjastamisega 10. märtsil 2021, mitmekeelse 
digiplatvormi käivitamisega 19. aprillil 2021, Euroopa päeval toimunud avaüritusega ning mitmes 
liikmesriigis toimunud riigisiseste avaüritustega on kaasnenud kommunikatsiooni- ja 
teavitustegevus. Sellele tuginedes on kolm ELi institutsiooni teinud koostööd, et märkimisväärselt 
suurendada ja säilitada Euroopa kodanike teadlikkust digiplatvormist ja selles osalemist.  

Kaaseesistujad juhatuse koosolekul Brüsselis nõukogu ruumides 
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Juhatuse taotlusel on kolme institutsiooni kommunikatsioonitalitused koostanud ka ühise 
kommunikatsioonikava, millesse on oma panuse andnud Regioonide Komitee ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee. Platvormil osalemise esialgsete andmete põhjal on kehtestatud ja 
kavandatud hulk meetmeid, et tagada kõikjalt Euroopast pärit kodanike tihedam ja mitmekesisem 
osalemine konverentsil.  

On tehtud pidevaid jõupingutusi, et kaasata mitmesuguseid sidusrühmi konverentsialase 
teadlikkuse suurendamisse ja konverentsiga seotud tegevuste populariseerimisse. Sellistele 
sidusrühmadele nagu kodanikuühiskonna organisatsioonid, piirkondlikud ja kohalikud 
ametiasutused, kodanikuosalusele ja osalusdemokraatiale pühendatud tegevusrühmad ja 
võrgustikud ning maaelu arengu organisatsioonid, piiriülesed kogukonnad ja noorteorganisatsioonid 
on suunatud konkreetne teavitus- ja koolitustegevus.  

Regioonide Komitee on samuti aktiveerinud oma liikmed ja võrgustikud, et anda aktiivne panus 
konverentsi arutellu ja teavitustöösse. Komitee korraldas 9. mail 2021 Strasbourgis sissejuhatava 
ürituse, mis eelnes konverentsi avaüritusele. Komitee töötab ka selle nimel, et teha linnade ja 
piirkondade hääl kuuldavaks uuenduslike osalusprotsesside ja veebipõhiste vahendite kaudu, mille 
abil korraldatakse 2021. aasta teisel poolel kohalikke kodanike paneelarutelusid. Lisaks kasutatakse 
kohalikke dialooge osalusfoorumitena, et ühiselt kujundada ja jagada ideid Euroopa tuleviku kohta.  

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on samuti käivitanud sihtotstarbelise kampaania.  Sellega 
seoses toimus 10. juunil 2021 kodanikuühiskonnale suunatud sissejuhatav üritus, millega algas 
ametlikult komitee tegevus konverentsi raames. Kodanikeni jõudmiseks teeb komitee koostööd oma 
riiklike ja piirkondlike majandus- ja sotsiaalnõukogude võrgustikuga, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega, riiklike noortenõukogudega ja muude sarnaste organisatsioonidega. Komitee 
on samuti algatanud liikmesriikides mitu kohalikule tasandile suundumise algatust, mis kestavad 
2021. aasta juulist kuni septembrini.  

Sotsiaalpartnerid, paljud kodanikuühiskonna organisatsioonid ja muud sidusrühmad korraldavad 
samuti aktiivselt üritusi ja populariseerivad konverentsi ning on konverentsi edu nimel tehtavate 
jõupingutuste esirinnas. 

 

©Westend61/Getty Images Royalty-free 
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III. Tegevus riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil  
Vastavalt ühisavaldusele on Euroopa Liidu liikmesriigid konverentsi kaasatud ning osalevad selles 
ühises ettevõtmises koos Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoniga.  

Liikmesriigid on võtnud kohustuse anda konverentsi toimumisse oma panus mitmesuguse tegevuse 
ja mitmesuguste struktuuride kaudu riiklikul, piirkondlikul, kohalikul ja mõnel juhul ka riikidevahelisel 
tasandil, seades kõigi ürituste keskmesse kodanikud. 

Lisaks tegevusele Euroopa tasandil võib iga liikmesriik korraldada täiendavaid üritusi kooskõlas 
oma riiklike või institutsiooniliste eripäradega ning pakkuda konverentsile täiendavaid sisendeid, 
näiteks riigisiseste kodanike paneelarutelude kaudu või eri paneelarutelude tulemusi koondavate 
temaatiliste ürituste vahendusel. 

Konverentsi täiskogul arutatakse riigisiseste kodanike paneelarutelude soovitusi koos Euroopa 
kodanike paneelarutelude soovitustega. Konverentsi täiskogu liikmeteks on nimetatud 27 riigisiseste 
ürituste või riigisiseste paneelarutelude esindajat (üks igast liikmesriigist). Nende esindajate hulka 
kuuluvad riigisiseste ürituste koordineerimise eest vastutavad ametnikud või kodanikud, 
kodanikuühiskonna või noorteorganisatsioonide esindajad, teadlased ja üliõpilased. 

Igas liikmesriigis on pärast enamasti 2021. aasta 9. mai paiku toimunud avaüritust käimas 
asjaomane riiklik protsess. Üldiselt edendatakse alt üles ja poliitikakeskseid lähenemisviise ning 
oluline roll peaks olema kodanikuühiskonnal. Eesmärk on pöörata erilist tähelepanu noortele ja 
tavaliselt osalemist vältivatele inimestele ning nende jaoks olulistele küsimustele. 

Tegevust koordineerivad või hõlbustavad sageli riiklikud ametiasutused kõrgel tasandil koostöös 
muu hulgas parlamentide, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, sotsiaalpartnerite, valitsusväliste 
organisatsioonide, akadeemiliste partnerite ja teaduskeskustega. Kodanikega korraldatakse 
arutelusid ja debatte, mille detsentraliseerituse tase on erinev.  

Mõnes liikmesriigis korraldatakse tegevust koostöös komisjoni esinduste ja Euroopa Parlamendi 
büroodega.  
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Mõned liikmesriigid kavatsevad korraldada ka riigi tasandil kodanike paneelarutelusid juhuslikult 
valitud kodanikega, kes esindavad nende territooriumi ja/või piirkondade sotsioloogilist 
mitmekesisust. Kasutatavad meetodid, mis on küll kohandatud iga liikmesriigi vajadustele, järgivad 
tunnustatud metoodika põhimõtteid, mis tagavad paneelarutelude neutraalsuse ja sõltumatuse. 
Selleks et aidata liikmesriike, kes kavatsevad korraldada kodanike paneelarutelusid, koostati 
konverentsi raames suunised,3 mis on kättesaadavad mitmekeelsel digiplatvormil.  

Mitu liikmesriiki on korraldanud või korraldavad edaspidi üritusi ja kodanikega peetavaid dialooge 
koos teiste liikmesriikide või konkreetsete kolmandate riikidega, kaasates eelkõige noori tudengeid 
ja õpilasi.  

Liikmesriigid on kindlalt otsustanud suurendada teadlikkust konverentsi raames toimuvast 
tegevusest ja edastada sellega seotud teavet, seda eelkõige mitmekeelse digiplatvormi kaudu. On 
riiklikke konverentsi veebisaite, millel viidatakse otse mitmekeelsele digiplatvormile.  

Teave liikmesriikide ürituste ja nende tulemuste kohta tuleb üles laadida mitmekeelsele 
digiplatvormile, kus neid saab institutsioonide üritustena esile tõsta. 

Konkreetsed juhised selle kohta, kuidas üritusi korraldada, on juhenditena kättesaadavad 
mitmekeelsel digiplatvormil, eelkõige leiab sealt ka ürituste korraldajatele mõeldud samm-
sammulise juhendi.  

  

                                                             
3 Kõnealused suunised on inspireeritud hea arutelu põhimõtetest, mis on määratletud eelkõige OECD aruandes, mille 
aluseks on sajad aruteluprotsesside juhtumiuuringuid, ning nende suuniste eesmärk aidata liikmesriike, kes kavatsevad 
korraldada kodanike paneelarutelusid riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil. 
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IV. Edasised sammud 
Mitmekeelse digiplatvormi kui kodanike panuste ja teabe peamise interaktiivse sõlmpunkti kaudu 
võetakse jätkuvalt vastu ideid ja sisendeid konverentsi raames toimuvate arvukate ürituste kohta. 
Pärast osalejate juhusliku valimise lõpuleviimist algavad neli Euroopa kodanike paneelarutelu 
2021. aasta septembris. Järgmine konverentsi täiskogu istung on kavas 22.–23. oktoobril 2021. 
Järgnevatel kuudel korraldatakse jätkuvalt riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi tegevusi.  

Lisateave ürituste kuupäevade kohta on esitatud Euroopa tuleviku konverentsi esialgses kalendris: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/13030/sn02900.et21.pdf 

Rohkem teavet konverentsi kohta leiab aadressilt  

https://futureu.europa.eu. 
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Lisa: konverentsi protsess ja ajakava  

 
 

 

 


