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Muistio Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin  

johtokunnan seitsemännestä kokouksesta  

Maanantai 20. syyskuuta 2021 

16.15–17.45, Europa-rakennus (kokoussali S7, hybridikokous) 

Osallistujat: ks. osallistujaluettelo liitteessä 

Tiivistelmä ja päätelmät: 
 
Euroopan tulevaisuuskonferenssin johtokunta piti seitsemännen kokouksensa 20. syyskuuta 
2021 neuvoston rakennuksessa (hybridimuodossa). 
 

Seitsemännen kokouksen yhteispuheenjohtajina toimivat Euroopan parlamentin jäsen 
Guy VERHOFSTADT, Slovenian EU-asioista vastaava valtiosihteeri Gašper DOVŽAN sekä 
demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava komission varapuheenjohtaja Dubravka 
ŠUICA. Gašper DOVŽAN avasi ja päätti kokouksen. 
 
Yhteispuheenjohtajat tiedottivat johtokunnalle eurooppalaisista kansalaispaneeleista. 
Tämän jälkeen keskusteltiin erityisesti myönteisistä kokemuksista, joita oli saatu 
Strasbourgissa 17.–19. syyskuuta pidetystä paneelin 1 ensimmäisestä istunnosta. 
 
Yhteispuheenjohtajat tiedottivat johtokunnalle monikielisestä digitaalisesta foorumista, 
väliraporteista ja foorumin moderoinnista, joista myös keskusteltiin. 
 
Johtokunta hyväksyi 22. ja 23. lokakuuta pidettävän konferenssin täysistunnon kokouksen 
esityslistaluonnoksen, jossa aiheet on ryhmitelty aamu- ja iltapäivän istuntoihin. 
 
Johtokunta keskusteli konferenssin täysistunnon järjestäytymiskokouksesta, ja 
yhteispuheenjohtajat ottavat tässä yhteydessä esitetyt näkökohdat huomioon 
keskustellessaan täysistunnon tulevien kokousten yksityiskohdista. 
 

Yhteispuheenjohtajat tiedottivat johtokunnalle konferenssin täysistunnon työryhmiä 
koskevien keskustelujen tilanteesta ja avoinna olevista kysymyksistä. Näistä myös 
keskusteltiin osallistujien kanssa. 

 

Gašper Dovžan (yksi puheenjohtajista) avasi kokouksen ja totesi olevansa tyytyväinen 
eurooppalaisen kansalaispaneelin "vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, 
työpaikat ja koulutus, nuoriso, kulttuuri, urheilu ja digitalisaatio" ensimmäiseen istuntoon 
17.–19. syyskuuta 2021. 
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1. Ajantasaista tietoa eurooppalaisista kansalaispaneeleista 

Guy Verhofstadt (yksi puheenjohtajista) johti tämän esityslistan kohdan käsittelyä ja esitti 

myönteisen arvion paneelin 1 (vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, työpaikat 

ja koulutus, nuoriso, kulttuuri, urheilu ja digitalisaatio) ensimmäisestä istunnosta. Hän 

korosti paneeliin osallistuneiden kansalaisten sitoutumista ja myönteisiä kokemuksia. 

Tulevia kahta työistuntoa silmällä pitäen paneeli sai onnistuneesti yksilöityä seuraavat viisi 

toimintalinjaansa, joista kukin sisältää useita osioita: "työskentely Euroopassa", 

"tulevaisuuden talous", "oikeudenmukainen yhteiskunta", "oppiminen Euroopassa" sekä 

"eettinen ja turvallinen digitalisaatio". Paneeli myös nimesi 20 edustajaansa konferenssin 

täysistuntoon. Ensimmäisestä istunnosta uutisoitiin medioissa, sillä Strasbourgissa oli läsnä 

useita tiedotusvälineiden edustajia. 

Myös Dubravka Šuica (yksi puheenjohtajista) korosti kansalaispaneelien myönteistä alkua. 

Hän kertoi mieleenpainuvasta näystä, kun eri jäsenvaltioista ja taustoista tulevat eri-ikäiset 

kansalaiset täyttivät Strasbourgin istuntosalin. Hän muistutti, että kansalaisten keskeinen 

asema täysistunnossa on varmistettava. Puheenjohtaja totesi, että kansalaisten valitsemat 

toimintalinjat kuvastavat digitaalisella foorumilla esitettyjä kannanottoja. Hän kehotti 

kaikkia edistämään konferenssin tunnettuutta mahdollisimman aktiivisesti.  

Gašper Dovžan (yksi puheenjohtajista) yhtyi myönteiseen arvioon ensimmäisestä paneeli-

istunnosta.  

 

Tämän jälkeen käydyssä keskustelussa  

 osallistujat yhtyivät myönteiseen arvioon ensimmäisestä paneeli-istunnosta; 

 useat osallistujat esittivät kysymyksiä asiantuntijoista, jotka alustivat 

paneelikeskusteluja, sekä keskustelunvetäjien valinnasta; 

 esitettiin kysymyksiä paneelin kokoonpanosta; 

 jotkut osallistujat ehdottivat, että paneeleihin osallistuisi enemmän johtokunnan 

tarkkailijoita;  

 useat osallistujat tiedustelivat, miten eurooppalaisten kansalaispaneelien työ 

otetaan huomioon täysistunnossa.  

Guy Verhofstadt (yksi puheenjohtajista) muistutti, että kansalaispaneelien suosituksista 

keskustellaan kahdessa konferenssin täysistunnon kokouksessa ja että paneelin edustajat 

ovat täysistunnon ja sen työryhmien täysjäseniä. Näin varmistetaan suora yhteys 

eurooppalaisten kansalaispaneelien ja täysistunnon välillä. Hän totesi myös, että paneelien 

suositukset on otettava huomioon konferenssin lopullisissa tuloksissa.  

Yhteispuheenjohtajat ilmoittivat, että asiantuntijoiden nimet ja ansioluettelot ovat 

nähtävissä foorumilla ja että keskusteluja vetävät kokeneet ammattilaiset, jotka kuuluvat 

ulkoisten palveluntarjoajien ryhmään. Eurooppalaisiin kansalaispaneeleihin osallistuvien 

johtokunnan tarkkailijoiden määrissä saattaa olla jonkin verran joustovaraa, mutta heitä ei 

pitäisi olla liikaa kansalaisiin verrattuna. Osallistujamääriin liittyy myös käytännön 

rajoituksia. Kaikki eurooppalaisten kansalaispaneelien täysistuntokeskustelut lähetetään 

joka tapauksessa suoratoistona monikielisen digitaalisen foorumin kotisivulla. 
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Päätelmä: 

Yhteispuheenjohtajat tiedottivat johtokunnalle eurooppalaisista kansalaispaneeleista. 

Tämän jälkeen keskusteltiin erityisesti myönteisistä kokemuksista, joita oli saatu 

Strasbourgissa 17.–19. syyskuuta pidetystä paneelin 1 ensimmäisestä istunnosta. 

 

2. Monikielinen digitaalinen foorumi: yhteispuheenjohtajien tiedotusasia ja keskustelu – 

Väliraportit – Foorumin moderointi 

Dubravka Šuica (yksi puheenjohtajista) johti tämän esityslistan kohdan käsittelyä. Hän 

kertoi, että Euroopan parlamentin ja komission johtamat viestintäkampanjat ovat 

tuottaneet tuloksia, sillä foorumilla on kirjattu yli 3 miljoonaa kävijää. Enemmän on 

kuitenkin tehtävä aktiivisen osallistumisen varmistamiseksi. Eurooppalaisten 

kansalaispaneelien odotetaan herättävän kansalaisissa kiinnostusta ja innostavan heitä 

esittämään mielipiteitään foorumilla. Puheenjohtaja esitteli ensimmäisen väliraportin, joka 

on saatavilla foorumilla kaikilla 24 kielellä. Raportin tarkoituksena on antaa yleiskuva 

kansalaisten kannanotoista foorumilla, joka on tärkein kansalaisten osallistumisväylä. 

Väliraportin on laatinut palveluntarjoaja, joka on sopimussuhteessa komission viestinnän 

pääosastoon. Raportti sisältää laadullisen analyysin kannanotoista ja miellekarttoja, joissa 

kannanotot on ryhmitelty teemoittain. Puheenjohtaja korosti, että väliraportti ja 

miellekartat esiteltiin kansalaisille ensimmäisessä paneeli-istunnossa. Hän kertoi, että toinen 

väliraportti on määrä laatia lokakuun puolivälissä. 

Puheenjohtaja ilmoitti, ettei foorumin moderoinnissa ollut ilmennyt merkittäviä ongelmia. 

Hän korosti, että moderoinnin päätavoitteena on varmistaa, että konferenssin peruskirjaa 

noudatetaan kaikilta osin, että foorumia käytetään aiottuun tarkoitukseen ja että kaikki eri 

taustoja, elämänaloja ja maita edustavat kansalaiset viihtyvät siellä ja tuntevat voivansa 

vapaasti osallistua keskusteluun. Puheenjohtaja kertoi, että foorumin moderoijana toimii 

Euroopan komission kanssa sopimuksen tehnyt moderaattoritiimi, joka työskentelee 

konferenssin johtokunnan nimissä yhteisen sihteeristön valvonnassa. Moderaattoritiimi 

tarkistaa foorumin sisällön sen julkaisemisen jälkeen eikä sisältöä siis moderoida etukäteen. 

Jos jokin kannanotto piilotetaan, käyttäjä saa moderaattoritiimiltä viestin, jossa selitetään 

syy siihen. 

Tämän jälkeen käydyssä keskustelussa  

 osallistujat pitivät väliraporttia yleisesti onnistuneena, katsoivat sen esittävän tiedot 
tasapuolisesti ja korostivat miellekarttojen hyödyllisyyttä; 

 jotkut osallistujat ilmaisivat huolensa siitä, että foorumilla ei edelleenkään ole 
riittävästi näkyvyyttä, ja kertoivat toimista, joita he ovat toteuttaneet lisätäkseen sen 
tunnettuutta verkostoissaan; 

 jotkut osallistujat ilmaisivat huolensa väliraportin tietyistä näkökohdista, erityisesti 
tietynlaisen sisällön näkymisestä tiivistelmässä, teemojen mahdollisesta 
implisiittisestä paremmuusjärjestyksestä, esitettyjen ideoiden ja tapahtumien 
painotuksesta ja viittauksista tiettyihin jäsenvaltioihin; 
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 jotkut osallistujat vaativat, että väliraportteja käsitellään täysistunnossa ja sen 

työryhmissä; 

 yksi osallistujista pohti myös, pitäisikö johtokunnan osallistua raportin laatimiseen.  

Yhteispuheenjohtajat panivat merkille esitetyt kommentit ja korostivat, ettei väliraporttien 

tarkastelu ole eikä voi olla johtokunnan tehtävä, koska se ei ole luonteeltaan poliittista. He 

vahvistivat myös, että lokakuun täysistunnon esityslistassa on väliraportteja koskeva kohta, 

joten asiasta voidaan keskustella tuolloin perusteellisemmin.  

Päätelmä:  

Yhteispuheenjohtajat tiedottivat johtokunnalle monikielisestä digitaalisesta foorumista, 

väliraporteista ja foorumin moderoinnista, joista myös keskusteltiin. 

 

3. Konferenssin täysistunto 22.–23. lokakuuta – Esityslistaluonnos: hyväksyminen – 

Keskustelu täysistunnon järjestäytymiskokouksesta 

Gašper Dovžan (yksi puheenjohtajista) esitteli täysistunnon esityslistaluonnoksen. Guy 

Verhofstadt (yksi puheenjohtajista) ehdotti, että esityslista jaettaisiin kahtia siten, että 

aamupäivän keskustelussa käsitellään eurooppalaisia kansalaispaneeleita, kansallisia 

tapahtumia ja kansalaispaneeleita sekä Euroopan nuorisotapahtumaa, ja iltapäivällä 

puolestaan keskityttäisiin foorumiin. Esityslistaluonnos hyväksyttiin tällaisena. 

Tämän jälkeen käydyssä keskustelussa osallistujat käsittelivät laajemmin konferenssin 

täysistuntoa ja 19. kesäkuuta pidetyn täysistunnon järjestäytymiskokouksen kokemuksia ja 

ottivat esiin seuraavat asiat: 

 Osallistujat olivat laajalti yhtä mieltä siitä, että täysistunnon olisi oltava 

vuorovaikutteisempi, jotta siinä voitaisiin käydä todellista keskustelua ja keskittyä 

enemmän asiasisältöön.  

 Jotkut osallistujat pohtivat, miten heidän sisältöön antama panoksensa otetaan 

huomioon prosessissa.  

 Esiin nostettiin kysymys Länsi-Balkanin maiden osallistumisesta. 

Guy Verhofstadt (yksi puheenjohtajista) oli osallistujien kanssa samaa mieltä siitä, että 

täysistunnon järjestäytymiskokouksessa käydyt keskustelut käsittivät lyhyitä puheenvuoroja 

ja että puhujien välinen vuorovaikutus oli vähäistä. Hän ehdotti, että kullekin 

edustajaryhmälle myönnettäisiin puheajan lisäksi tietty aikahyvitys muiden ryhmien 

esittämiin kommentteihin vastaamiseksi. Edustajaryhmät voisivat käyttää hyvityksen 

haluamallaan tavalla. 

Yhteispuheenjohtajat korostivat aikovansa ottaa nämä näkökohdat huomioon 

keskustellessaan täysistunnon yksityiskohdista. 

Puheenjohtajat muistuttivat, että Länsi-Balkanin maat eivät osallistu virallisesti 

konferenssiin, mutta vahvistivat haluavansa pohtia sopivia tapoja ottaa ne mukaan 

prosessiin. 
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Työjärjestyksen alaviitettä 7 pyydettiin jälleen muuttamaan siten, että siihen sisällytetään 

mahdollisuus kirjata myös täysistuntoon osallistuvien työmarkkinaosapuolten ja muiden 

sidosryhmien eriäviä näkökantoja.  

Puheenjohtajat selittivät, että asiasta toimitetaan piakkoin kirjallinen vastaus.  

Päätelmä:  

Johtokunta hyväksyi 22. ja 23. lokakuuta pidettävän konferenssin täysistunnon kokouksen 

esityslistaluonnoksen, jossa aiheet on ryhmitelty aamu- ja iltapäivän istuntoihin. 

Johtokunta keskusteli konferenssin täysistunnon järjestäytymiskokouksesta, ja 

yhteispuheenjohtajat ottavat tässä yhteydessä esitetyt näkökohdat huomioon 

keskustellessaan täysistunnon tulevien kokousten yksityiskohdista. 

 

4. Konferenssin täysistunnon työryhmät: yhteispuheenjohtajien tiedotusasia 

Gašper Dovžan (yksi puheenjohtajista) johti tämän esityslistan kohdan käsittelyä. Hän kertoi, 

että työryhmien suhteen oli kesän aikana edistytty neuvostossa ja viimeksi pidetyssä 

kokouksessa myös yhteispuheenjohtajien välillä ja että työtä jatketaan viimeisten avoinna 

olevien kysymysten ratkaisemiseksi. Vielä on nimittäin päätettävä, miten työryhmien työ 

esitellään konferenssin täysistunnolle ja kuka sen tekee. Gašper Dovžan katsoi, että 

konferenssin täysistunnossa olisi edelleen voitava käydä keskustelua ja että työryhmien 

tulosten olisi oltava epävirallisia. Lisäksi hän korosti olevansa huolissaan siitä, että 

työryhmien kirjalliset raportit nousisivat tärkeämmiksi kuin konferenssin täysistunnon 

työskentely. 

Dubravka Šuica (yksi puheenjohtajista) vahvisti pyrkivänsä sopimukseen näistä viimeisistä 

ratkaisematta olevista kysymyksistä ja korosti, että on tärkeää, että myös yksi kansalainen 

raportoi konferenssin täysistunnolle työryhmän puolesta yhdessä puheenjohtajan kanssa.  

Guy Verhofstadt (yksi puheenjohtajista) kehotti ratkaisemaan työryhmäkysymyksen 

mahdollisimman pian, jotta menettelyjä koskevista keskusteluista voidaan siirtyä asiasisällön 

käsittelemiseen. Hän katsoi, että koko työryhmää edustavan puheenjohtajan olisi esiteltävä 

työryhmän työ täysistunnolle, minkä jälkeen työryhmään kuuluva kansalaispaneelin 

edustaja esittäisi omat kommenttinsa. Guy Verhofstadt katsoi, että työryhmien on 

toimitettava kirjallinen yhteenveto koko täysistunnolle, jotta varmistetaan avoimuus ja 

yhdenvertaisuus kaikkien täysistunnon jäsenten näkökulmasta.  

Tämän jälkeen käydyssä keskustelussa  

 jotkut korostivat vastustavansa sitä, että työryhmät laativat kirjallisia raportteja, kun 

taas toiset vaativat, että täysistunnolle on toimitettava kirjallisia raportteja;  

 työryhmien varsinainen tarkoitus herätti kysymyksiä;  

 toiset korostivat työryhmien erityistä tärkeyttä ja katsoivat, että ne tarjoavat 

tilaisuuden käydä perusteellisempaa keskustelua konferenssin puitteissa; 
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 useat osallistujat toivoivat, että asiasta päästäisiin nopeasti yhteisymmärrykseen ja 

että työryhmät voisivat aloittaa toimintansa pian. 

Yhteispuheenjohtajat jatkavat keskustelua konferenssin täysistunnon työryhmien 

yksityiskohtaisista säännöistä.  

Päätelmä:  

Yhteispuheenjohtajat tiedottivat johtokunnalle konferenssin täysistunnon työryhmiä 

koskevien keskustelujen tilanteesta ja avoinna olevista kysymyksistä. Näistä myös 

keskusteltiin osallistujien kanssa. 

 

Seuraava kokous:  

Johtokunnan seuraavan kokouksen päivämäärää ei vahvistettu. 

Yhteydenotot:  Susanne Höke, yhteisen sihteeristön jäsen 
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EUROOPAN TULEVAISUUSKONFERENSSIN JOHTOKUNNAN KOKOUS 

20. syyskuuta 2021 klo 16.15–18.00, Europa-rakennuksen sali S7 (ja etäyhteyden 

välityksellä) 

  
OSALLISTUJALUETTELO 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  

CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 
State Secretary for EU Affairs 

  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Ms Judit VARGA 
Minister of Justice 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
-Director General for European Affairs 
-Secretary General a.i. 

  

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
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Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)  
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mme Sabine Thillaye (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

M. Jean-François Rapin (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and 
European Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS  
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General of ETUC 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 

EXCUSED 

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

 

 


