
Koondaruanne 19.7.2021

Euroopa tuleviku konverentsi 

juhatuse kuuenda koosoleku koondaruanne

Esmaspäev, 19. juuli 2021

16.00–18.00, Europa hoone (koosolekuruum S7, hübriidkohtumine)

Osalejad: osalejate nimekiri on esitatud lisas

Kokkuvõte ja järeldused

Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse kuues koosolek toimus 19. juulil 2021 nõukogu
hoones (hübriidformaadis).

Kuuendat koosolekut juhatasid ühiselt Euroopa Parlamendi liige Guy VERHOFSTADT,
Sloveenia ELi asjade riigisekretär Gašper DOVŽAN ning komisjoni demokraatia- ja
demograafiaküsimuste asepresident Dubravka ŠUICA. Koosoleku avas ja lõpetas
Gašper DOVŽAN.

Juhatus kiitis heaks konverentsi kodukorra artikli 16 muudatuse, mis puudutab kohalike
ja piirkondlike omavalitsuste ning sotsiaalpartnerite suuremat esindatust konverentsi
täiskogul.

Kaaseesistujad teavitasid juhatust Euroopa kodanike paneelarutelude korraldamise
ajakohastatud praktilisest korrast, eelkõige seoses paneelarutelude järjestuse ja
toimumiskohtadega ning teemade piiritlemise metoodikaga.

Samuti teavitasid nad juhatust konverentsi täiskogu töörühmade ettevalmistamise
seisust.

Kaaseesistujad teavitasid juhatust Euroopa tuleviku konverentsi käsitlevast ühisest
kommunikatsioonikavast. 

Koosoleku avas Gašper Dovžan (kaaseesistuja).
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1. Konverentsi kodukorra muudatus, mis puudutab kohalike ja piirkondlike 

omavalitsuste ning sotsiaalpartnerite suuremat esindatust konverentsi täiskogul 

Selle päevakorrapunkti raames toimunud arutelu juhatas Dubravka Šuica (kaaseesistuja).
Ta tutvustas kaaseesistujate ettepanekut muuta artiklit 16, et suurendada
sotsiaalpartnerite ja kohalike ja piirkondlike valitud esindajate arvu täiskogul. Juhatusele
esitati järgmine artikli 16 muudatusettepanek:

- suurendada sotsiaalpartnerite esindajate arvu 8-lt 12-le;
- lisada kuus piirkondlike omavalitsuste valitud esindajat ja kuus kohalike

omavalitsuste valitud esindajat.

Järgnenud arutelu käigus avaldasid osalejad kavandatud muudatusele laialdast toetust.

Sotsiaalpartneritel paluti nimetada veel neli täiskogu liiget ning Regioonide Komiteel paluti
koordineerida kuue piirkondliku valitud esindaja ja kuue kohaliku valitud esindaja
tasakaalustatud nimetamist. Kõnealused esindajad ei tohi olla Regioonide Komitee
liikmed.

Mitmel juhul taotleti võimalust lubada juhatuse ja täiskogu koosolekutel osaleda
asendusliikmetel. Kaaseesistujad viitasid eelnevalt kokkulepitud seisukohale, mis seda ei
võimalda. Delegatsioonide koosseisu on vajaduse korral ning sellest kaaseesistujaid
teavitades võimalik muuta, kuid konkreetsete koosolekute jaoks ei saa olla asendajaid.
Lisaks esitati selle päevakorrapunkti raames taotlus kaasata konverentsile Lääne-Balkan.

Eesistuja tegi järelduse, et juhatus kiitis selle kodukorra artiklit 16 puudutava 
muudatusettepaneku heaks.

Järeldus

Juhatus kiitis heaks konverentsi kodukorra artikli 16 muudatuse, mis puudutab
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning sotsiaalpartnerite suuremat esindatust
konverentsi täiskogul.
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2. Euroopa kodanike paneelarutelude ajakohastatud praktiline kord: teave 

kaaseesistujatelt 

Selle päevakorrapunkti raames toimunud arutelu juhatas Dubravka Šuica (kaaseesistuja).
Ta juhtis tähelepanu ajakohastustele praktilises korras (enne koosolekut osalejatele
saadetud), nimelt uutele paneelarutelude järjekorda, toimumiskohti ja arutelu korraldamise
metoodikat käsitlevatele elementidele. Eesistuja teavitas juhatust ka valikuprotsessi
seisust, selgitades, et 800st kodanikust ligi 500 on juba välja valitud ning et valikuprotsess
viiakse lõpule augusti keskpaigaks. Kuigi epidemioloogilist olukorda tuleb tähelepanelikult
jälgida, rõhutas kaaseesistuja, kui oluline on füüsiline osalemine paneelaruteludel. Lisaks
soovitas ta, et ka riigisiseste kodanike paneelarutelude osalejate puhul tuleks kasutada
juhuvalimit ning nende tegevus peaks lähtuma esitatud juhtnööridest.

Järgnenud arutelu näitas, et osalejad pidasid ajakohastatud korda üldiselt tervitatavaks.

Küsimusi esitati ja märkusi tehti muu hulgas valikuprotsessi kohta, taotledes suuremat
läbipaistvust ning valitud kodanike representatiivsuse põhjendamist. Kaaseesistuja
Dubravka Šuica selgitas, et valiku eest vastutav väline teenuseosutaja annab
valikukriteeriumite täitmist selgitavat teavet protsessi lõpus.

Samuti tõstatati mõned küsimused seoses meetodiga, mida kodanikud peaksid kasutama,
et valida välja teemad, millele keskenduda, võttes eelkõige arvesse paneelarutelude
piiratud aega ja teemade laia ulatust. Kaaseesistujad selgitasid, et teenuseosutaja koostab
vahearuande, milles kirjeldatakse ja analüüsitakse, millise sisendi annab septembri
alguses kättesaadavaks tehtav mitmekeelne digiplatvorm. Nad märkisid, et see
vahearuanne annab paneelaruteludes osalejatele hea aluse teemade valimiseks ning et
neil on vabadus määrata kindlaks oma prioriteedid või arutada mis tahes muid küsimusi.
Kaaseesistujad märkisid samuti, et Euroopa kodanike paneelarutelusid toetavad
sõltumatud eksperdid. 

Järeldus

Kaaseesistujad teavitasid juhatust Euroopa kodanike paneelarutelude

korraldamise ajakohastatud praktilisest korrast, eelkõige seoses paneelarutelude

järjekorra ja toimumiskohtadega ning teemade piiritlemise metoodikaga. 
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3. Konverentsi täiskogu töörühmad: teave kaaseesistujatelt 

Selle päevakorrapunkti raames toimunud arutelu juhatas Gašper Dovžan (kaaseesistuja).
Ta selgitas töörühmasid puudutavate arutelude seisu, tuues esile, et ühisavaldusega
töörühmi ette ei nähtud, kuid need lisati konverentsi kodukorda täiskogul toimuvaid
arutelusid ettevalmistavate organitena. Ta märkis, et mitmes küsimuses ei ole veel
kompromissi saavutatud. Selliste küsimuste hulka kuuluvad näiteks töörühmade roll,
nende koosolekute sagedus, aruandlus jne. Ta osutas, et nõukogu seisukoha
kujundamiseks on veel vaja nõukogus arutelusid pidada, ent septembris peaks olema
võimalik kompromiss saavutada.

Kaaseesistuja Dubravka Šuica väitis, et töörühmade tegevus peaks piirduma täiskogu
ettevalmistamisega, lähtuma kodanike paneelarutelude soovitustest ning selle keskmes
peaks olema kodanikud, kusjuures iga töörühma raportööriks on Euroopa kodanike
paneelarutelude esindajad, võimalusel koos eesistujaga, et tagada seos paneelarutelude
ja täiskogu vahel. Samuti kutsus ta tungivalt üles kavandama töörühmade kohtumised
täiskogu jaoks ette nähtud kuupäevadel, et piirata kodanikele langevat koormust.
Töörühmasid peaks toetama ühissekretariaat ning eesistujatele tuleks sõnavõttude
pikkuse osas võimaldada paindlikkust. Kaaseesistuja Dubravka Šuica rõhutas, et pärast
suve tuleb kiiresti jõuda kokkuleppele, et menetluslikele küsimustele mitte rohkem aega
kulutada.

Kaaseesistuja Guy Verhofstadt kutsus üles jõudma töörühmade osas võimalikult kiiresti
kokkuleppele, et konverentsiga saaks edasi liikuda. Ta kutsus tungivalt üles alustama
töörühmadega oktoobri täiskogu ajal, tuginedes mitmekeelse digiplatvormi aruannetele
ning riigisisestest kodanike paneelaruteludest ja sündmustest tulenevatele soovitustele,
osutades sellega seoses kodukorrale, ning samuti kutsus ta tungivalt üles koostama
töörühmade ettepanekud täiskogule kirjalikus vormis. Ta kutsus tungivalt üles usaldama
töörühmade eesistujaid ning võimaldama neile mõningase paindlikkuse töö korraldamisel.
Ta märkis, et töö tulemused peaks täiskogule esitama iga töörühma eesistuja, kuid sellele
peaks vahetult järgnema töörühmas osaleva Euroopa kodanike paneelarutelude esindaja
sõnavõtt oma arvamuse väljendamiseks.

Järgneva arutelu käigus:

- väljendasid mõned osalejad muret, tuletades meelde eesmärgiks seatud lihtsat
struktuuri, mille keskmes on kodanikud, ning rõhutades töörühmade mitteametlikkust
ning selle olulisust, et need kohtuksid täiskogu jaoks ettenähtud ajal;

- rõhutasid mõned osalejad, kui olulised on täiskogu ettevalmistamisel ettepanekute
läbivaatamisega tegelevad töörühmad, ning kutsusid tungivalt üles töörühmadega
peagi alustama;

- toodi esile ka vajadus töörühmade kohtumisteks enne oktoobri täiskogu, lähtudes
mitmekeelse digiplatvormi kaudu saadud sisendist.

Kaaseesistuja Gašper Dovžan võttis kõik märkused teadmiseks ja tegi järelduse, mille
kohaselt arutelud jätkuvad eesmärgiga jõuda kokkuleppeni septembris.

Järeldus

Kaaseesistujad teavitasid juhatust konverentsi täiskogu töörühmade

ettevalmistamise seisust.
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4. Euroopa tuleviku konverentsi käsitlev ühine kommunikatsioonikava: teave 

kaaseesistujatelt 

Selle päevakorrapunkti raames toimunud arutelu juhatas Guy Verhofstadt (kaaseesistuja).
Ta teavitas juhatust ühisest kommunikatsioonikavast, mille töötasid välja Euroopa
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni kommunikatsiooni peadirektoraadid vastavalt
konverentsi juhatuse poolt 26. mail esitatud palvele, ning tervitas võimalikke täiendavaid
ettepanekuid. Ta andis teada, et ühine kommunikatsioonikava on juba andnud tulemusi –
mitmekeelse digiplatvormi külastatavus on suurenenud.

Kaaseesistuja Guy Verhofstadt mainis võimalust kasutada kuulsaid isikuid, näiteks
sportlasi, et edendada mitmekeelset digiplatvormi vastava QR-koodi abil, ning palus
ühissekretariaadil ja kolme institutsiooni kommunikatsiooni peadirektoraatidel kaaluda
loovamaid lahendusi. Samuti andis ta teada kaaseesistujate kokkuleppest, mille kohaselt
peaksid ajakirjanikud saama jälgida Euroopa kodanike paneelarutelusid, ning sellest, et
kolme institutsiooni kommunikatsiooni peadirektoraadid tegutsevad vahendajana huvitatud
kodanike ja ajakirjanike vahel.

Kaaseesistuja Gašper Dovžan märkis, et peatne Bledi strateegiline foorum on
konverentsile pühendatud ning tekitab seega suuremat huvi. Ta kutsus kõiki juhatuse
osapooli kaasama oma vastavaid võrgustikke.

Kaaseesistuja Dubravka Šuica tutvustas mitmekeelset digiplatvormi puudutavat statistikat
ning märkis, et platvormil on registreeritud enam kui 20 000 osalejat, 1500 sündmust ja ligi
5600 ideed. Samuti rõhutas ta vajadust suurema teabevahetuse järele.

Järgnenud arutelu käigus soovitasid mõned osalejad näidata platvormil, millised on
suundumused iga teema puhul üheksast esitatud teemast. Teised tegid ettepaneku, et
kodanike kaasamisel võiks oluline roll olla ka riikide parlamentidel, korraldades üritusi oma
valimisringkondades.

Kaaseesistuja Guy Verhofstadt tegi järelduse, et see küsimus tuleks võtta järgmise
juhatuse kohtumise päevakorda, eesmärgiga tähelepanelikult jälgida ja hinnata platvormil
osalemist.

Järeldus

Kaaseesistujad teavitasid juhatust Euroopa tuleviku konverentsi käsitlevast

ühisest kommunikatsioonikavast.

Järgmine koosolek

Juhatuse järgmise koosoleku kuupäev on veel kindlaks määramata.

Gašper Dovžan (kaaseesistuja) lõpetas koosoleku.

Kontaktisik: Rebecca Rhlalou, ühissekretariaadi liige
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