
 

Muistio Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin johtokunnan kuudennesta
kokouksesta

Maanantai 19. heinäkuuta 2021

16.00–18.00, Europa-rakennus (kokoussali S7, hybridikokous)

Osallistujat: ks. osallistujaluettelo liitteessä

Tiivistelmä ja päätelmät:

Euroopan tulevaisuuskonferenssin johtokunta piti kuudennen kokouksensa 
19. heinäkuuta 2021 neuvoston rakennuksessa (hybridimuodossa).

Kuudennen 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.

Johtokunta hyväksyi konferenssin työjärjestyksen 16 artiklaan tehtävän muutoksen, joka 
koskee paikallis- ja alueviranomaisten ja työmarkkinaosapuolten edustuksen lisäämistä 
konferenssin täysistunnossa.

Puheenjohtajat tiedottivat johtokunnalle eurooppalaisten kansalaispaneelien 
järjestämistä koskevista päivitetyistä käytännön järjestelyistä, erityisesti paneelien 
järjestyksestä ja kokoontumispaikoista sekä menetelmistä, joilla aiheet rajataan.

Puheenjohtajat myös tiedottivat johtokunnalle konferenssin täysistunnon työryhmien 
valmistelujen tilanteesta.

Puheenjohtajat tiedottivat johtokunnalle Euroopan tulevaisuuskonferenssia koskevasta 
yhteisestä viestintäsuunnitelmasta.
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Gašper Dovžan (yksi puheenjohtajista) avasi kokouksen.



 

1. Paikallis- ja alueviranomaisten ja työmarkkinaosapuolten edustusta konferenssin
täysistunnossa koskeva muutos konferenssin työjärjestykseen

Dubravka Šuica (yksi puheenjohtajista) johti tämän esityslistan kohdan käsittelyä ja esitteli 
yhteispuheenjohtajien ehdotuksen artiklan 16 muuttamisesta niin, että lisätään 
työmarkkinaosapuolten edustajien sekä vaaleilla valittujen paikallisten ja alueellisten 
edustajien määrää täysistunnossa. Johtokunnalle ehdotettiin 16 artiklaan seuraavaa 
muutosta:

̶ nostetaan työmarkkinaosapuolten paikkojen määrä kahdeksasta kahteentoista
̶ lisätään kuusi alueviranomaisten vaaleilla valittua edustajaa ja kuusi 

paikallisviranomaisten vaaleilla valittua edustajaa.

Seuranneessa keskustelussa osanottajat ilmaisivat laajan tukensa ehdotetulle 
muutokselle.

Työmarkkinaosapuolia pyydettiin nimeämään neljä lisäjäsentä täysistuntoon, ja alueiden 
komiteaa pyydettiin koordinoimaan kuuden vaaleilla valitun alueellisen edustajan ja 
kuuden vaaleilla valitun paikallisen edustajan nimeäminen tasapainoisesti. Kyseiset 
edustajat eivät saa olla alueiden komitean nykyisiä jäseniä.

Kokouksessa esitettiin useita pyyntöjä, jotka koskivat varajäsenten läsnäolon sallimista 
johtokunnan ja täysistunnon kokouksissa. Yhteispuheenjohtajat viittasivat aiemmin 
sovittuun kantaan, jonka mukaan se ei ole mahdollista. Valtuuskuntien kokoonpanoon on 
tarvittaessa mahdollista tehdä muutoksia, jos puheenjohtajille ilmoitetaan asiasta, mutta 
tietyissä kokouksissa varajäseniä ei voi olla läsnä. Lisäksi tässä esityslistan kohdassa 
esitettiin pyyntö Länsi-Balkanin sisällyttämisestä konferenssiin.

Puheenjohtaja totesi lopuksi, että johtokunta hyväksyi muutoksen työjärjestyksen 
artiklaan 16.

Päätelmä:

Johtokunta hyväksyi konferenssin työjärjestyksen artiklaan 16 tehtävän 
muutoksen, joka koskee paikallis- ja alueviranomaisten ja työmarkkinaosapuolten 
edustuksen lisäämistä konferenssin täysistunnossa.
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2. Päivitetyt järjestelyt eurooppalaisten kansalaispaneelien organisoimiseksi: 
yhteispuheenjohtajien tiedotusasia

Dubravka Šuica (yksi puheenjohtajista) johti tämän esityslistan kohdan käsittelyä ja korosti
ennen kokousta jaettua päivitystä menettelytapoihin, erityisesti paneelien järjestystä ja 
kokoontumispaikkoja ja keskustelun järjestämismenetelmää koskevia uusia seikkoja. 
Puheenjohtaja tiedotti johtokunnalle myös valintaprosessin tilanteesta ja kertoi, että 
800 kansalaisesta on valittu jo noin 500 ja että valintaprosessi saadaan päätökseen 
elokuun puoliväliin mennessä. Vaikka epidemiatilannetta on seurattava tiiviisti, 
puheenjohtaja korosti, että paneelit on tärkeää pitää fyysisesti. Lisäksi hän suositteli, että 
valintojen kansallisiin kansalaispaneeleihin olisi oltava satunnaisia ja että niiden 
toiminnassa olisi noudatettava annettuja ohjeita.

Tämän jälkeen käydyssä keskustelussa osanottajat suhtautuivat päivitettyihin järjestelyihin
yleisesti ottaen positiivisesti.

Muun muassa valintamenettelystä esitettiin kysymyksiä ja huomautuksia, joissa pyydettiin 
lisäämään avoimuutta ja perustelemaan valittujen kansalaisten edustavuutta. 
Puheenjohtaja Šuica kertoi, että valinnasta vastaava ulkoinen palveluntarjoaja antaa 
prosessin päätteeksi tietoja, joissa selvennetään valintaperusteiden noudattamista.

Lisäksi esitettiin kysymyksiä siitä, miten kansalaiset voivat valita käsiteltäviksi tarkoitetut 
aiheet, ottaen erityisesti huomioon se, että paneelien keskusteluille varattu aika on rajattu, 
sekä aiheiden laajuus. Yhteispuheenjohtajat selittivät, että palveluntarjoaja laatii 
väliraportin, jossa kuvataan ja analysoidaan monikieliseltä digitaaliselta foorumilta koottuja 
kannanottoja ja joka on saatavilla syyskuun alussa. He totesivat, että tämä väliraportti 
tarjoaa hyvän perustan panelistien aihevalinnalle ja että he voivat vapaasti määritellä 
prioriteettinsa tai keskustella mahdollisista muista aiheista. Yhteispuheenjohtajat ilmoittivat
myös, että eurooppalaisten kansalaispaneelien tukena on riippumattomia asiantuntijoita.

Päätelmä:

Puheenjohtajat tiedottivat johtokunnalle eurooppalaisten kansalaispaneelien 

järjestämistä koskevista päivitetyistä käytännön järjestelyistä, erityisesti paneelien

järjestyksestä ja kokoontumispaikoista sekä menetelmistä, joilla aiheet rajataan.



 

3. Konferenssin täysistunnon työryhmät: yhteispuheenjohtajien tiedotusasia

Gašper Dovžan (yksi puheenjohtajista) johti tämän esityslistan kohdan käsittelyä. Hän 
kertoi työryhmistä käytävien keskustelujen tilanteesta ja korosti, että työryhmistä ei 
määrätä yhteisessä julistuksessa, vaan ne otettiin työjärjestykseen valmisteluelimenä 
täysistuntokeskustelujen helpottamiseksi. Hän totesi, että useista kysymyksistä, kuten 
työryhmien roolista, kokousten tiheydestä ja raportoinnista, ei ole vielä päästy 
kompromissiin. Hän totesi, että neuvostossa on vielä käytävä keskusteluja neuvoston 
kannan muodostamiseksi, mutta syyskuussa pitäisi olla mahdollista päästä kompromissiin.

Puheenjohtaja Šuica katsoi, että työryhmien olisi rajoituttava täysistunnon valmisteluun 
kansalaispaneeleilta saatujen suositusten pohjalta. Kansalaisten olisi oltava keskeisessä 
asemassa ja kunkin työryhmän esittelijänä olisi oltava eurooppalaisten kansalaispaneelien 
edustaja, mahdollisesti yhdessä puheenjohtajan kanssa, jotta varmistetaan paneelien ja 
täysistunnon välinen yhteys. Hän kehotti myös järjestämään työryhmät täysistunnolle 
varattuina päivinä, jotta voidaan vähentää kansalaisiin kohdistuvaa rasitetta. Yhteisen 
sihteeristön olisi tuettava työryhmiä, ja niiden puheenjohtajilla voisi olla jonkin verran 
joustovaraa puheajan suhteen. Puheenjohtaja Šuica korosti, että sopimukseen olisi 
päästävä nopeasti kesän jälkeen, jotta menettelyllisiin kysymyksiin ei käytettäisi enempää 
aikaa.

Puheenjohtaja Verhofstadt kehotti sopimaan työryhmistä mahdollisimman pian, jotta 
konferenssin työ voi edetä. Hän kehotti työryhmiä aloittamaan lokakuun täysistunnosta 
monikielistä digitaalista foorumia koskevien raporttien sekä kansallisista 
kansalaispaneeleista ja 
-tapahtumista saatujen suositusten pohjalta, viitaten tältä osin työjärjestykseen ja siihen, 
että työryhmien olisi valmisteltava täysistunnon ehdotukset kirjallisina. Hän kehotti 
luottamaan työryhmien puheenjohtajiin ja sallimaan heille jonkin verran joustavuutta työn 
organisoinnissa. Hän totesi, että kunkin työryhmän puheenjohtajan olisi esiteltävä 
työryhmänsä tulokset täysistunnolle. Tätä olisi välittömästi seurattava työryhmässä olevan 
eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajan reaktio, jotta myös heidän kantansa tulee 
esille.

Seuranneessa keskustelussa

̶ muutamat osallistujat ilmaisivat huolensa ja muistuttivat, että tavoitteena on kevyt 
rakenne, jossa kansalaiset ovat keskeisessä asemassa, korostaen työryhmien 
epävirallista luonnetta ja sitä, että työryhmät kokoontuvat täysistunnolle varatussa 
ajassa

̶ osa osallistujista korosti työryhmien merkitystä täysistunnon valmistelussa, koska ne 
tarkastelevat ehdotuksia, ja kehotti työryhmiä aloittamaan toimintansa pian

̶ otettiin lisäksi esille tarve pitää työryhmien kokouksia ennen lokakuun täysistuntoa 
monikieliseltä digitaaliselta foorumilta saatujen kannanottojen pohjalta.
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Puheenjohtaja Dovžan pani merkille kaikki kommentit ja totesi, että keskusteluja jatketaan 
tavoitteena päästä sopimukseen syyskuussa.

Päätelmä:

Puheenjohtajat tiedottivat johtokunnalle konferenssin täysistunnon työryhmien 

valmistelujen etenemisestä.



 

4. Euroopan tulevaisuuskonferenssia koskeva yhteinen viestintäsuunnitelma: 
yhteispuheenjohtajien tiedotusasia

Guy Verhofstadt (yksi puheenjohtajista) johti tämän esityslistan kohdan käsittelyä ja kertoi 
johtokunnalle yhteisestä viestintäsuunnitelmasta, jonka Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission viestinnän pääosastot ovat laatineet johtokunnan 26. toukokuuta esittämän 
pyynnön perusteella, ja suhtautui myönteisesti mahdollisiin lisäehdotuksiin. Hän kertoi, että
yhteinen viestintäsuunnitelma on jo tuottanut tuloksia, sillä vierailujen määrä monikielisellä 
digitaalisella foorumilla on lisääntynyt.

Puheenjohtaja Verhofstadt mainitsi mahdollisuuden käyttää tunnettuja henkilöitä, kuten 
urheilijoita, edistämään monikielistä digitaalista foorumia vastaavan QR-koodin avulla ja 
pyysi yhteistä sihteeristöä ja kolmen toimielimen viestinnän pääosastoja pohtimaan lisää 
luovia ratkaisuja. Hän ilmoitti myös puheenjohtajien sopineen, että toimittajien olisi voitava 
seurata eurooppalaisia kansalaispaneeleja ja että kolmen toimielimen viestinnän 
pääosastot toimisivat välittäjänä asiasta kiinnostuneiden kansalaisten ja toimittajien välillä.

Puheenjohtaja Dovžan totesi, että tuleva Bledin strategiafoorumi omistettaisiin 
konferenssille, mikä lisäisi kiinnostusta. Hän kehotti kaikkia johtokunnan osapuolia 
olemaan yhteydessä verkostoihinsa.

Puheenjohtaja Šuica esitteli monikielistä digitaalista foorumia koskevia tilastoja ja ilmoitti, 
että foorumiin on rekisteröity yli 20 000 osallistujaa, 1 500 tapahtumaa ja noin 5 600 ideaa.
Hän korosti myös tarvetta lisätä viestintää.

Seuranneessa keskustelussa muutamat osallistujat ehdottivat, että foorumilla 
ilmoitettaisiin, mitä suuntauksia kullakin yhdeksällä aihealueella on. Toiset ehdottivat, että 
myös kansallisilla parlamenteilla voisi olla tärkeä rooli kansalaisten aktivoimisessa, ja 
niiden vaalipiireissä voisi olla tapahtumia.

Puheenjohtaja Verhofstadt totesi, että kyseinen asia on johtokunnan seuraavan kokouksen
asialistalla, jotta foorumiin osallistumista voidaan seurata ja arvioida tiiviisti.

Päätelmä:

Yhteispuheenjohtajat tiedottivat johtokunnalle Euroopan tulevaisuuskonferenssia 

koskevasta yhteisestä viestintäsuunnitelmasta.

Seuraava kokous: 

Johtokunnan seuraavan kokouksen ajankohdasta päätetään myöhemmin.

Gašper Dovžan (yksi puheenjohtajista) päätti kokouksen.
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Yhteydenotot: Rebecca Rhlalou, yhteisen sihteeristön jäsen


