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1. Kodanike juhuvalim, mis esindab ELi selle sotsioloogilises mitmekesisuses 
 
 

• Selleks et tagada mitmekesisus, kasutades usaldusväärset metoodikat, ning nüüd ka 
tuginedes arvukatest kohaliku, riikliku ja Euroopa tasandi kodanikekogude kogemustest 
lähtuvatele tõenditele, valiti osalejad kodanike hulgast juhuslikkuse alusel, et 
paneelaruteludel osalejad esindaks ELi kogu selle sotsioloogilises mitmekesisuses (erinevad 
rühmad lähtuvalt viiest kriteeriumist: kodakondsus, linna-/maapiirkond, sotsiaal-majanduslik 
taust, sugu ja vanus). 

 

• Maist kuni augusti keskpaigani toimus 800 kodaniku (ning reservina veel 200 kodaniku) 
valimine, hõlmates kogu rahvastikku (üksnes ELi kodanikke). Kodanikega võeti mitmel korral 
ühendust enamasti telefoni teel (juhuslikult genereeritud laua- ja mobiiltelefoninumbrid), et 
selgitada arutelude eesmärki ja saada nende nõusolek. Pärast nõusoleku saamist saadeti neile 
kutse, milles selgitati, mida neilt täpselt oodatakse. Kodanikud saavad kogu protsessi vältel 
professionaalset tuge ja nõu. 

 

• Iga Euroopa kodanike paneelarutelu hõlmab 200 kodanikku, et saavutada tasakaal 
mitmekesisuse (hõlpsam, kui arv on suurem) ja aruteluprotsessi lihtsuse vahel 
(kuna optimaalsed töötulemused saavutatakse täiskogu istungite ja töörühmade 
kombineerimise kaudu) ning võtta arvesse kahanevat proportsionaalsust, mida kohaldatakse 
Euroopa Parlamendi koosseisu suhtes. 

 

• Kuna konverentsi eesmärk on pöörata erilist tähelepanu noortele, on üks kolmandik 
kodanike paneelarutelul osalevatest kodanikest 16–25aastased. Lisaks luuakse eraldi seos 
selle noorterühma ja Euroopa noorteürituse vahel. 

 

• Juhuvalimi mõõde peaks tagama paljude erinevate kodanike osalemise, hõlmates ka neid, 
kes tavaliselt Euroopa küsimustega ei tegele. Valiku tegemisel järgiti seetõttu metoodikat, 
mis tagab, et kodanikud, kellega on ühendust võetud, kaasatakse asjakohaselt 
professionaalsete ja koolitatud meeskondade kaudu.  

  

AJAKOHASTUS: Euroopa tuleviku konverentsi Euroopa kodanike  

paneelarutelude korraldamise praktiline kord 

 

Euroopa tuleviku konverents põhineb Euroopa institutsioonide, riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kodanike korraldatud veebipõhistel ja füüsilistel üritustel, mille 
tulemusi kogutakse, analüüsitakse ja avaldatakse mitmekeelsel digiplatvormil. Konverentsi keskseks osaks on 
konverentsi põhiteemadel korraldatavad Euroopa kodanike paneelarutelud. ELi selle sotsioloogilises 
mitmekesisuses esindavaid, juhuslikkuse alusel valitud osalejaid hõlmavate paneelarutelude raames pakutakse 
mitmetes aruteluvoorudes välja ideid ja soovitusi, mida võetakse arvesse konverentsi üldaruteludes, eelkõige 
konverentsi täiskogudel, ning lõpuks konverentsi lõpptulemust käsitlevas aruandes. 
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Komisjon on sõlminud osalejate juhuslikkuse alusel valimiseks lepingu välise ettevõttega. 
Kõnealustes jõupingutustes on toetav roll ka metoodikaga tegelevatel teenuseosutajatel 
(vt allpool). 

 

• Euroopa kodanike paneelarutelude koosseisu käsitlev üldteave on esitatud dokumendis 
„Kantar - Selection of citizens - overview per criterion and quota“ („Kantar. Kodanike 
valimine – ülevaade kriteeriumidest ja kvootidest“). 

 
 

2. Kavandamine ja metoodika 

 

• Korraldatakse neli Euroopa kodanike paneelarutelu. 
 

• Iga paneelarutelu teemad põhinevad mitmekeelse digiplatvormi teemadel ning need 
rühmitatakse järgmisel moel ja alltoodud järjestuse alusel: 
(1) tugevam majandus, sotsiaalne õiglus, töökohad / haridus, noored, kultuur, 

sport / digiüleminek; 
(2) Euroopa demokraatia / väärtused ja õigused, õigusriigi põhimõte, julgeolek; 
(3) kliimamuutused, keskkond / tervis; 
(4) EL maailmas / ränne. 

 

• Paneelaruteludel võetakse teadmiseks platvormi kaudu konverentsi raames kogutud sisend ja 
koostatakse liidu institutsioonide jaoks järelmeetmete võtmiseks soovitused, mida arutatakse 
konverentsi täiskogul. Selle eesmärgi saavutamiseks struktureeritakse kodanike 
paneelarutelud konverentsil arutatavate põhiteemade alusel. Euroopa kodanike 
paneelaruteludel osalejaid teavitatakse ka riigisisestel kodanike paneelaruteludel esitatud 
soovitustest. 

 
• Kuna teemade rühmad on väga laiahaardelised, tuleb piiritleda teemad nii, et luua sobiv 

tasakaal protsessi tõhususe (kvaliteedi ja asjakohaste soovituste saavutamine ettenähtud 
aja jooksul) ning selle vahel, et on vaja jätta piisavalt ruumi tõeliseks alt üles suunatud ja 
kodanikest lähtuvaks mõttevahetuseks. Võttes arvesse vajadust säilitada parim võimalik 
geograafiline ja sotsioloogiline mitmekesisus ning tulla toime suulise tõlke vajadustega, ei 
peeta teostatavaks iga paneelarutelu jagamist veel spetsiifilisemateks paneelaruteludeks. 

 
• Esimesed aruteluvoorud on pühendatud „päevakorra määratlemisele“, et inimesed 

määraksid kindlaks töösuunad (st teemavaldkonnad), millele soovivad keskenduda. Teiste ja 
kolmandate aruteluvoorude eesmärk on neid suundi ja alateemasid süvendatult käsitleda, et 
järkjärguliselt töötada välja kollektiivsed soovitused. 

 
• Seetõttu piiritlevad Euroopa kodanike paneelaruteludel osalevad kodanikud ise 

kõnealused teemavaldkondade rühmad esimeses aruteluvoorus, mis jagatakse kaheks 
etapiks: 

 
(1) nn puhta lehe etapp, kus keskendutakse osalejate nägemusele (millist Euroopat 

soovivad nad paneelarutelu konkreetse teemaga seoses näha enda ja oma laste 
jaoks 2050. aastal); 

(2) etapp, mil kodanikel palutakse analüüsida oma nägemuse osas tehtud tööd 
võrrelduna platvormi esimese aruandega. Siis saavad kodanikud ekspertide panuse 
ning seejärel hakkavad tööle alateemadega, millele nad sooviksid keskenduda, 
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määrates kindlaks prioriteetsed küsimused. Selle põhjal määratakse kindlaks 
töösuunad või teemavaldkondade rühmad ning need on raamistikuks 
paneelarutelude järelejäänud aruteluvoorudel. 

 

• Kodanikele enne üritust esitatud materjal on seetõttu üldist laadi ja sarnane platvormi 
teemalehtedega. 

 

• Ühisavalduse kohaselt jääb kodanikele vabadus tõstatada täiendavaid küsimusi, mis on 
nende jaoks olulised. Kui töö jooksul ilmneb arutelude käigus teema/küsimus, mida ei ole 
veel tuvastatud ning mida nende paneelarutelul tugevalt toetatakse, peaks olema võimalik 
koostada selle kohta soovitus. 

 

• Range metoodika ja selge aruteluprotokoll, mis põhinevad kodanikekogude nüüdseks 
arvukatel kogemustel, ning ekspertide, vahendajate ja faktikontrollijate panus aitavad 
osalejatel teemasid järk-järgult piiritleda ning koostada ühiselt kavandatud ja heakskiidetud 
soovitused. Paneelaruteludega on seotud ka sõltumatud eksperdid. Euroopa kodanike 
paneelaruteludes osalevatele kodanikele antakse loetelu ekspertidest ja sidusrühmadest, 
kelle nad saavad loetelust valida oma teemade ja konkreetsete vajaduste alusel, ning iga 
paneelarutelu esimeses voorus osalevad ka eksperdid, kes teemat tutvustavad, juhtides 
tähelepanu põhiküsimustele ja väljakutsetele, millega Euroopa Liit silmitsi seisab. 

 

• Selleks et veenda kodanikke (eriti neid, kes ei ole kursis ELi ühiskonnaelu küsimustega) 
osalema, on vaja välja töötada selge narratiiv, et kodanikud mõistaksid, mis on nende roll, 
nende osalemise eesmärk ja mida neilt oodatakse. Seda selgitati kodanikele saadetud 
kaaseesistujate kutses, milles kirjeldatakse üksikasjalikult paneelarutelude eesmärki ja seda, 
et nendest aruteludest tulenevalt võetakse ühisavalduse kohaselt järelmeetmeid. 

 

• Kaaseesistujad teavitavad juhatust eelnevalt Euroopa kodanike paneelarutelude 
korraldamise praktilise korra väljatöötamisest. 

 
3. Keeled, aeg ja koht 

 

• Lisaks ajale, mis on vajalik ettevalmistuseks, teabe jagamiseks ja tagasiside andmiseks, 
korraldatakse paneelarutelud vähemalt kolme kahepäevase aruteluvooruna, kusjuures 
vähemalt kahel korral kohtutakse füüsiliselt, kui tervisealane olukord seda võimaldab. 

 

• 17. juunil 2021 toimus Lissabonis Euroopa kodanike hübriidüritus. Lõppüritus, mille 
eesmärk on anda Euroopa kodanike paneelaruteludes osalejatele tagasisidet järelmeetmete 
teemal, korraldatakse 2022. aastal. 

 

• Kõik paneelarutelud toimuvad samal ajavahemikul alates 2021. aasta sügisest kuni 
2022. aasta kevadeni (vt kalender allpool 5. punktis). Logistilistel põhjustel ei toimu kõigi 
paneelarutelude voorud täpselt samal ajal. Seetõttu esitatakse paneelarutelude järeldused 
erinevatel täiskogu istungitel (kahe paneelarutelu soovitused esitatakse detsembris ja kahe 
soovitused jaanuaris). 
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• Paneelarutelud on mitmekeelsed (24 ELi ametlikku keelt kõiki osalejaid hõlmava üldistungite 
puhul ja vajalikud keeled eraldi grupiarutelude puhul). 

 

• Väline teenuseosutaja, kellega sõlmiti leping, aitas kavandada nende paneelarutelude 
metoodikat, neid modereerida ja vahendada ning korraldada nende logistika, sealhulgas 
suulise tõlke pakkumise võimalused. Euroopa kodanike paneelarutelude kogu 
kooskõlastamise ja järelevalvega tegeleb siiski konverentsi ühissekretariaat ja juhatus. 
 

• Nelja paneelarutelu esimesed aruteluvoorud toimuvad füüsiliselt Euroopa Parlamendi 
ruumides Strasbourgis. 

 
Paneelarutelude teised voorud toimuvad kaugteel nädalavahetusel. 

 
Paneelarutelude kolmandad ja viimased voorud toimuvad füüsiliselt järgmistes kohtades: 

 
- esimene paneelarutelu „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus, töökohad / haridus, 

noored, kultuur, sport / digiüleminek“ 3.–5. detsembril 2021 Dublinis, Iirimaal 
(Rahvusvaheliste ja Euroopa Asjade Instituut ning partnerid); 

 
- teine paneelarutelu „Euroopa demokraatia / väärtused ja õigused, õigusriigi 

põhimõte, julgeolek“ 10.–12. detsembril 2021 Firenzes, Itaalias 
(Euroopa Ülikool-Instituut); 

 
- kolmas paneelarutelu „Kliimamuutused, keskkond / tervis“ 7.–9. jaanuaril 2022 

Natolinis (Varssavis), Poolas (Euroopa Kolledž); 

 
- neljas paneelarutelu „EL maailmas / ränne“ 14.–16. jaanuaril 2022 Maastrichtis, 

Hollandis (Euroopa Avaliku Halduse Instituut ja partnerid). 

 
Kui tervisealane olukord nõuab, võidakse eelistada veebipõhiseid aruteluvoore. 

 

• Euroopa kodanike paneelarutelude üldistungeid kantakse veebis otse üle ning nende 
arutelusid ja mõttevahetusi käsitlevad dokumendid tehakse üldsusele kättesaadavaks 
mitmekeelsel digiplatvormil. Samuti luuakse mitmekeelsel digiplatvormil paneelarutelude 
jaoks eraldi osa, mida kasutatakse ka teabe- ja mõttevahetuseks. 
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4. Paneelarutelude tulemused ja nende sisend konverentsi täiskogule 
 

• Paneelarutelude soovitusi arutatakse konverentsi täiskogudel, võetakse arvesse 
konverentsi lõpparuandes ja need moodustavad osa konverentsi väljundist, mille alusel 
korraldavad ELi institutsioonid ühisavalduse kohaselt järelmeetmete võtmise. 

 

• Euroopa kodanike paneelaruteludes tuleks ette näha asjakohane suhtlemine konverentsi 
täiskoguga, samuti kodanike muu asjakohane sisend, eelkõige konverentsi mitmekeelsesse 
digiplatvormi, mis on peamine koht kõigi konverentsiga seotud andmete kogumiseks ja 
analüüsimiseks, et koostada korrapäraseid aruandeid. 

 

• Konverentsi täiskogu istungitel osalevad kodanike delegatsioonid igast paneelarutelust. Igast 
Euroopa kodanike paneelarutelust (millest vähemalt üks kolmandik koosneb noorematest 
kui 25aastastest kodanikest) osaleb konverentsi täiskogul 20 esindajat (sooliselt 
tasakaalustatud rühm), kes tutvustavad oma arutelude tulemusi ja arutavad neid koos teiste 
osalejatega. Need paneelarutelude esindajad osalevad konverentsi täiskogudel. 

 

• Euroopa kodanike paneelarutelude tulemusel koostatakse konkreetne analüüs/aruanne, 
tuginedes kodanike poolt arutelude käigus väljendatud esialgsetele ideedele. See sisaldab nii 
lõplikke soovitusi kui ka arutelude sisuülevaadet. Nimetatud ülevaade hõlmab argumente 
ja debatte ning nendeni viinud erinevaid aruteluetappe. Aruande koostajateks on arutelude 
kavandamise ja vahendamise eest vastutavad teenuseosutajad ning need kinnitatakse enne 
mitmekeelsel digiplatvormil üldsusele kättesaadavaks tegemist Euroopa kodanike 
paneelaruteludel. 

 

• Protsessi alguses ja lõpus esitatakse ka küsimustik, et hinnata paneelarutelude 
mitmekesisust, rahulolu protsessiga ja arengut, mida osalejad võisid tänu paneelaruteludes 
kasutatud arutlusmeetoditele kogeda. 

 

• Lisaks tagasiside andmiseks korraldatavale kohtumisele teavitatakse paneelaruteludel 
osalejaid protsessist ja järelmeetmetest nii otse kui ka digiplatvormi kaudu, korrapäraste 
uudiskirjade ja vajadusel e-posti teel. 
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5. Euroopa kodanike paneelarutelude ajakava 
 

  Teema Aeg Koht 

ESIMENE 
PANEELARUTELU 

Tugevam majandus, 
sotsiaalne õiglus, 
töökohad / haridus, 
noored, kultuur, sport 
/ digiüleminek  

Esimene aruteluvoor: 
17.–19. september 
 
Teine aruteluvoor:  
3.–7. november 
 
Kolmas aruteluvoor: 
3.–5. detsember  

Strasbourg, Prantsusmaa 
 
 
Veebis 
 
 
Dublin, Iirimaa (Rahvusvaheliste ja 
Euroopa Asjade Instituut ja partnerid) 

TEINE 
PANEELARUTELU 

Euroopa demokraatia / 
väärtused, õigused, 
õigusriigi põhimõte, 
julgeolek 

Esimene aruteluvoor: 
24.–26. september 
 
Teine aruteluvoor:  
12.–14. november 
 
Kolmas aruteluvoor: 
10.–12. detsember 

Strasbourg, Prantsusmaa 
 
 
Veebis 
 
 
Firenze, Itaalia (Euroopa Ülikool-
Instituut ja partnerid) 

KOLMAS 
PANEELARUTELU 

Kliimamuutused, 
keskkond / tervis 

Esimene aruteluvoor: 
1.–3. oktoober 
 
Teine aruteluvoor:  
19.–21. november 
 
Kolmas aruteluvoor: 
7.–9. jaanuar  

Strasbourg, Prantsusmaa 
 
 
Veebis 
 
 
Natolin, Poola (Euroopa Kolledž ja 
partnerid) 

NELJAS 
PANEELARUTELU 

EL maailmas / ränne Esimene aruteluvoor: 
15.–17. oktoober 
 
Teine aruteluvoor:  
26.–28. november 
 
Kolmas aruteluvoor: 
14.–16. jaanuar  

Strasbourg, Prantsusmaa 
 
 
Veebis 
 
Maastricht, Madalmaad (Euroopa 
Avaliku Halduse Instituut ja partnerid) 

 

 


