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Johdanto 

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on ennennäkemätön kansalaisosallistumishanke, jossa 

kuullaan Euroopan unionin 27 jäsenvaltion kansalaisia ja asetetaan heidät tulevien vuosien ja 

vuosikymmenten aikana tehtävien päätösten keskiöön. EU:n kansalaisia pyydetään esittämään 

näkemyksiään ja ehdottamaan muutoksia ja konkreettisia toimia, joiden pohjalta EU voi määritellä uusia 

kunnianhimoisia tavoitteita ja pyrkiä vastaamaan nykypäivän maailmanlaajuisiin haasteisiin. 

Ranskan hallitus tukee Euroopan tulevaisuuskonferenssin puheenjohtajakolmikon aloitteita ja kannustaa 

kansalaisiaan antamaan merkittävän panoksen verkkofoorumilla ja järjestämään tapahtumia kaikkialla 

Ranskassa. 

Näiden EU:n aloitteiden lisäksi Ranskan hallitus halusi toteuttaa osallistamishankkeen kansallisella 

tasolla. 

Suhteista parlamenttiin ja kansalaisosallistumisesta vastaavan ministeriön (MRPCC) tuella ja 

kansalaisosallistumista käsittelevän ministeriöiden välisen keskuksen (CIPC) asiantuntemuksen avulla 

eurooppa- ja ulkoministeriö (MEAE) järjesti kansalaishankkeen, joka perustui luotettaviin menetelmiin 

(ks. jäljempänä "Toimintavelvoitteet ja noudatetut menetelmät"). MEAE käytti hankkeen toteuttamiseen 

konsortiota, johon kuuluivat Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques ja Harris Interactive. 

Lisäksi alueellisilla prefektuurilla oli keskeinen rooli 18 konferenssin järjestämisessä eri puolilla 

Ranskaa. 

Tämän kuulemisen yhteydessä osallistujille esitettiin yksi kysymys: "Ranskan kansalaisina, mitä 

muutoksia haluatte tehdä Euroopassa?" (ks. liite IV "Osallistujien tehtävänkuvaus") 
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Tämä kansallinen hanke toteutettiin 18 alueellisen konferenssin muodossa 13:lla  

Manner-Ranskan alueella ja viidellä Ranskan merentakaisella alueella kolmena viikonloppuna syys-

lokakuussa 2021, ja niihin kuhunkin osallistui 30–50 arpomalla valittua kansalaista (yhteensä 746). 

Näiden 18 alueellisen paneelin yhteenveto laadittiin 15.–17. lokakuuta 2021 talous-, sosiaali- ja 

ympäristöneuvostossa (CESE) Pariisissa järjestetyssä kansallisessa konferenssissa, johon osallistui 98 

vapaaehtoista kansalaista alueellisten konferenssien osallistujista. 

Lisäksi eurooppa- ja ulkoministeriö järjesti yhteistyössä Make.orgin kanssa "Parole aux Jeunes" -

verkkokuulemisen tarkoituksena saada ranskalaisten nuorten näkemyksiä kuuluviin ennen Euroopan 

nuorison teemavuotta 2022. Yli 50 000 15–35-vuotiasta nuorta toi esiin ajatuksiaan ja ensisijaisina 

pitämiään asioita vuoden 2035 Eurooppaa silmällä pitäen. 

Tässä raportissa esitetään Ranskan hallituksen järjestämien kahden kuulemisen tärkeimmät tulokset. 

Kuulemismenetelmä 

Alueellisiin konferensseihin osallistuneiden kansalaisten rekrytoinnissa yhdistettiin arpomalla tehty 

osallistujien valinta heidän puhelinnumeroidensa perusteella ja kohdennettu profiilien valinta siten, että 

raati edustaisi mahdollisimman hyvin kunkin alueen monimuotoisuutta. 

Alueellisissa paneeleissa osanottajat käyttivät puheenvuoroja välillä ryhmätyössä, jolloin kussakin 

pöydässä oli 6–8 kansalaista sekä keskustelun vetäjä, ja välillä esitellessään työnsä tuloksia 

täysistunnossa. Pohdintavaiheessa oli läsnä asiantuntijoita, joiden tehtävänä oli vastata kansalaisten 

kysymyksiin ja esittää selvennyksiä puolueettomasti. 
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Kansalaisia pyydettiin ensin keskustelemaan siitä, millaisena he näkevät Euroopan tällä hetkellä. Tämän 

jälkeen he esittivät toiveitaan vuoden 2035 Euroopalle ensin ryhmässä ja sen jälkeen täysistunnossa. 

Näiden keskustelujen pohjalta kukin alue määritteli 3–8 toivetta. Kansalaiset hahmottelivat kunkin 

toiveen osalta ideoita muutoksiksi, joita he pitivät tarpeellisina toiveita vastaavan Euroopan 

saavuttamiseksi, ja esittivät sitten konkreettisia ehdotuksia toteutettaviksi toimiksi. Prosessi tuotti 

kansallisella tasolla yhteensä 515 muutosideaa ja 1 301 konkreettista ehdotusta. 

Kustakin alueellisesta konferenssista laadittiin alueellinen yhteenvetoraportti, joka jaettiin kaikille 

osallistujille ennen kansallista konferenssia. 

Kansalliseen yhteenvetokonferenssiin osallistui 98 kansalaista, jotka valittiin arpomalla 18:aan 

alueelliseen konferenssiin osallistuneiden joukosta. Valtakunnallisen paneelin moninaisuuden 

varmistamiseksi Manner-Ranskassa ja Réunionissa järjestettyihin alueellisiin konferensseihin 

osallistuneista vapaaehtoisista valittiin arpomalla kuusi kansalaista ja merentakaisilla alueilla 

järjestettyihin konferensseihin osallistuneista vapaaehtoisista neljä kansalaista. Kussakin alueellisessa 

arvonnassa otettiin huomioon yhdenvertaisuus ja ikäjakauman moninaisuus  

(ks. liite II). 

Kansallisia konferensseja valmisteltaessa analysoitiin alueellisissa konferensseissa esitetyt 

515 muutosideaa, joita yhdisteltiin keskenään, jos niiden tavoitteet vaikuttivat samoilta tai läheisiltä. 

Näin muodostettiin 14 muutoskokonaisuutta, jotka kuvastavat Eurooppaan kohdistuvia yhteisiä toiveita 

(ks. osa 6). Nämä Eurooppaan kohdistuvat 14 toivetta muodostivat perustan kansallisen konferenssin 98 

osallistujan työskentelylle. Konferenssin tehtävänä oli jatkaa aluetasolla tehtyä työtä ja vertailla 

Eurooppaa koskevia toiveita, muutosideoita ja ehdotuksia noin 20 asiantuntijan avustuksella ensisijaisten 

muutosten luettelon laatimiseksi. Kukin ryhmä valitsi lopulta kolme keskeistä muutosideaa, joista 

ensimmäisestä kaikki 98 kansalaista äänestivät. Näin vahvistettiin 14 ensisijaisen muutosidean lopullinen 

tärkeysjärjestys. Yhteenvetoraportissa kootaan yhteen kaikki konferenssissa tehty työ. 
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"Parole aux Jeunes" -verkkokuuleminen järjestettiin yhteistyössä Make.orgin kanssa  

touko-heinäkuussa 2021. Kuulemiseen osallistui yli 50 000 osallistujaa, jotka esittivät lähes 3 000 

Eurooppa-aiheista ehdotusta. Nuorten kansalaisten näkemysten perusteella määriteltiin 35 keskeistä 

ideaa, joista 22:ta kannatettiin laajasti ja 13 oli kiistanalaisia osallistujien keskuudessa (ks. osa 11). 

Kuulemisen päättäminen ja jatkovelvoite 

Kansalaiset toimittavat raportin Ranskan hallitukselle 29. marraskuuta 2021 Euroopan 

tulevaisuuskonferenssin täysistunnon ranskalaisten jäsenten läsnä ollessa. Se toimitetaan 

tulevaisuuskonferenssin puheenjohtajakolmikolle Ranskan toimiessa Euroopan unionin neuvoston 

puheenjohtajavaltiona. 

Talous-, sosiaali- ja ympäristöneuvostossa (CESE) järjestetyn kansallisen yhteenvetokonferenssin 

päätteeksi perustettiin kuulemisiin osallistujiksi arvottujen kansalaisten suuriin odotuksiin vastaamiseksi 

kansalaisten seurantakomitea, jotta osallistujat voivat seurata ehdotusten jatkokäsittelyä. Komiteassa on 

15 jäsentä, joista 14 on alueellisten konferenssien edustajia ja yksi "Parole aux Jeunes" -

verkkokuulemisen edustaja. Sen tehtävänä on tiedottaa kansalaisille heidän tekemiensä ehdotusten 

vaikutuksista. Jokaiseen tulevaisuuskonferenssin täysistuntoon osallistuu yksi seurantakomitean jäsen, 

joka esittelee Ranskassa järjestetyn kansallisen kuulemiskierroksen edustajana tässä raportissa esitetyt 

ehdotukset ja on mukana muodostamassa yhteistä kantaa kaikkien edustettuina olevien Euroopan 

kansalaisten kanssa. 

Kaikki seuraavat Ranskassa järjestetyn kuulemisen asiakirjat ovat julkisia ja kaikkien saatavilla Ranskan 

valtion kansalaisosallistumisfoorumilla: osallistujien tehtävänkuvaus, alueelliset yhteenvedot, 

kansallinen yhteenveto, valvojien raportti ja loppuraportti. 
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Tärkeimpien tulosten esittely 
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Alueellisten konferenssien paneelien esittely 
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Toimintavelvoitteet ja noudatetut menetelmät 
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a. Osallistavaa demokratiaa koskevat valtion toimintavelvoitteet 

Ranskan panos Euroopan tulevaisuuskonferenssissa perustuu osallistavaa demokratiaa koskeviin valtion 

toimintavelvoitteisiin, joiden pohjana ovat seuraavat kolme periaatetta: avoimuus, puolueettomuus ja 

jatkovelvoite. 

Osallistava lähestymistapa velvoittaa järjestäjää noudattamaan täsmällisiä menetelmiä. Kansalaisten 

osallistumisessa noudatettavan menetelmän on oltava sellainen, että kansalaiset voivat osallistua 

parhaissa mahdollisissa olosuhteissa ja ilmaista näkemyksensä vapaasti ja perustellusti. 

Avoimuus 

Konferenssin järjestäjät sitoutuivat antamaan kaikki seuraavat kuulemista koskevat tiedot kansalaisten 

saataville: 

• kuulemisen taustalla oleva laajempi yhteys 

• toimintavelvoitteet kansalaisia kohtaan 

• kuulemisen tavoitteet 

• kuulemisen tulokset. 

Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa noudatetun menetelmän valinnassa oli 

johdonmukaisena tavoitteena varmistaa avoimuus kansalaisten kannalta. Kansalaisten rekrytointi 

arpomalla, valitut menetelmät ja kansalaisten näkemysten huomioon ottaminen on tuotu esiin selkeästi. 

Konferenssin lopuksi osallistujat saivat myös sähköpostitse yhteenvedon omasta alueellisesta 

konferenssistaan. Lisäksi kaikki työ- ja päätösasiakirjat julkistetaan kuulemishankkeen päättyessä 

Ranskan kansalaisosallistumisfoorumilla1. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Puolueettomuus 

Kuulemisen aikana järjestäjien on varmistettava, että he pysyvät puolueettomina keskustelujen 

järjestämisen ja tuloksia koskevien yhteenvetojen laatimisen yhteydessä. Hankkeeseen osallistuvien 

toimijoiden eli keskustelujen järjestäjien ja vetäjien sekä asiantuntijoiden ei pitäisi ilmaista omia 

näkemyksiään eikä pyrkiä ohjaamaan keskustelua subjektiivisesti. 

Puolueettomuuden tavoitteeseen pyrittiin tämän kuulemisen valmistelun kaikissa vaiheissa, erityisesti 

varmistamalla, että osallistujat valittiin puolueettomasti, keskustelua voitiin käydä täysin vapaasti ja 

hankkeen toteuttajat tai sidosryhmät eivät voineet vaikuttaa kansalaisten mielipiteisiin. 

Puolueettomuuden noudattaminen ilmeni objektiivisena ja avoimena osallistujien rekrytointiprosessina, 

valittujen menetelmien johdonmukaisuutena (käänteinen asiantuntemus ja keskustelut ilman rajaamista 

tiettyihin aiheisiin) ja siinä, että eri toimijoiden (keskustelujen järjestäjien ja vetäjien sekä 

asiantuntijoiden) toimintatapaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Järjestäjät varmistivat myös, että kaikki 

puheenvuorot otettiin asianmukaisesti huomioon ja että kansalaisten ehdotuksia ei karsittu valikoiden. 

Ranskan kansalliskokouksen ja Euroopan parlamentin puhemiehen sekä hallituksen nimittämistä 

kolmesta valvojasta koostuva kollegio varmisti myös, että kaikki näkemykset saatiin ilmaista ja että ne 

otettiin huomioon. 

Jatkovelvoite 

Kansalaisilla on oikeus saada tietää, miten heidän ehdotuksensa ovat vaikuttaneet jatkotoimiin, mitä 

palautetta niistä on annettu ja millä perusteella, riippumatta siitä, ovatko he osallistuneet kuulemiseen vai 

eivät. Tätä tarkoitetaan jatkovelvoitteella. 
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Kansalaisosallistumista käsittelevä ministeriöiden välinen keskus (CIPC) ja ministeriöiden välinen 

julkisen muutoksen osasto (DITP) määrittelevät sen julkisen päätöksentekijän velvoitteeksi antaa 

kansalaisille selkeää ja helposti ymmärrettävää tietoa kuulemisen suunnitelluista jatkotoimista. 

Käytännössä kansalaisille on selitettävä, miten heidän panoksensa otetaan huomioon ja miten ne 

vaikuttavat viranomaisen päätökseen ja käytäntöihin. 

Ranskan hallitus otti jatkovelvoitteen huomioon Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä ja ilmoitti 

kunnianhimoisesta seurantamekanismista tämän raportin seuraavassa jaksossa kuvatun kansallisen 

konferenssin päätteeksi (ks. "Noudatetut menetelmät"). 
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b. Noudatetut menetelmät 

Näiden valtion kolmen toimintavelvoitteen pohjalta kuulemismenettelyssä noudatettiin menetelmää, 

johon sisältyi seitsemän johtavaa menetelmäperiaatetta. 

1. Aluetaso ja läheisyys 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin kansallinen osa järjestettiin 18 alueellisen konferenssin muodossa 

13:lla Manner-Ranskan alueella ja viidellä Ranskan merentakaisella alueella, minkä jälkeen järjestettiin 

kansallinen konferenssi Pariisissa. Järjestämällä paneelit paikallistasolla haluttiin kuulla kansalaisia 

mahdollisimman lähellä heitä. Tämä valinta myös rikastutti kuulemista, koska sen ansiosta oli 

mahdollista hahmottaa alueiden välisen yhteisymmärryksen ja erimielisyyden kohteet eri aiheista. 

2. Kansalaisprofiilien kirjo ja arvonta 

Ennen prosessia asetettiin tavoitteeksi rekrytoida kuhunkin alueelliseen konferenssiin 50 kansalaista, 

lukuun ottamatta Martiniquessa, Mayottessa, Guadeloupessa ja Ranskan Guayanassa pidettyjä 

merentakaisia konferensseja, joihin kuhunkin osallistui 30–40 kansalaista, sekä Grand Est -konferenssia, 

johon osallistui myös viisi Saksan kansalaista kolmesta rajaosavaltiosta. Sattumanvaraisesti valittujen 

puhelinnumeroiden avulla arvottiin alueellisiin konferensseihin osallistuneet kansalaiset. 

Ollakseen valintakelpoisia kansalaisten oli oltava yli 18-vuotiaita Ranskan kansalaisia tai Ranskassa 

vakinaisesti ja laillisesti asuvia. Kunkin alueellisen kansalaispaneelin oli edustettava alueen väestön 

monimuotoisuutta ja erilaisia näkemyksiä Euroopasta. Arpomalla tapahtunutta valintaa koskeva 

tarkka menetelmä esitetään liitteessä II. 

3. Menettelyn avoimuus 

Eurooppa-asioista vastaavan valtiosihteerin, Ranskan kansalliskokouksen puhemiehen ja Euroopan 

parlamentin puhemiehen nimittämä kolmesta valvojasta koostuva kollegio seurasi koko prosessia sen 

puolueettomuuden ja sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi. Valvojat muun muassa valvoivat 

arpomalla tapahtuneen kansalaisten rekrytoinnin vilpittömyyttä, laativat asiantuntijoiden valintaa 

koskevia suosituksia ja varmistivat paikan päällä keskustelujen asianmukaisuuden. Kuulemisen päätyttyä 

valvojat julkistavat kuulemista koskevan lausunnon. Tuo asiakirja asetetaan saataville valtion 

kansalaisosallistumisfoorumilla. 

Valtion kansalaisosallistumisfoorumilla julkistetaan myös 18:n alueellisen konferenssin yhteenvedot, 

yhteenveto kaikista alueellisissa konferensseissa esitetyistä muutosideoista, kansallisen konferenssin 

yhteenveto sekä Ranskan hallitukselle toimitettu loppuraportti. 
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4. Avoin keskustelu ilman ennalta määriteltyä aihetta 

Tämän kansallisen kuulemisen yhteydessä osallistuville kansalaisille esitettiin yksi kysymys: "Ranskan 

kansalaisina, mitä muutoksia haluatte tehdä Euroopassa?" 

Valittujen järjestelyjen ja menetelmien ansiosta kansalaiset pystyivät itse päättämään, mitä toivottuja 

muutoksia he käsittelivät, ilman että aiheita olisi määritelty tai rajattu ennakkoon. 

Näin haluttiin antaa alueellisten konferenssien kansalaisille täysi vapaus sen suhteen, mitä asioita he 

halusivat käsitellä. Euroopan tulevaisuuskonferenssin kansallisen osan osalta eurooppa- ja ulkoministeriö 

päätyi näin lähestymistapaan, jolla täydennetään seuraavien yhdeksän aiheen ympärille rakentuvaa 

eurooppalaista kuulemista: ilmastonmuutos ja ympäristö, terveys, vahvempi talous, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja työllisyys, EU:n rooli maailmassa, arvot ja oikeudet, oikeusvaltioperiaate, 

turvallisuus, digitalisaatio, eurooppalainen demokratia, muuttoliike, koulutus, kulttuuri, nuoriso ja 

urheilu sekä muut aiheet2. 

Kansalaiset itse määrittelivät siis alueellisissa konferensseissa käytävän keskustelun aiheet hankkeen 

toteuttajien sijaan. 

5. Käänteinen asiantuntijuus 

Tavoitteena oli vaikuttaa osallistujiin mahdollisimman vähän Eurooppaan kohdistuvien toiveiden 

määrittämisprosessissa, minkä vuoksi heille ei annettu ennakkotietoja tai -asiantuntemusta 

(esimerkiksi käynnissä olevasta EU-hankkeesta, EU:n toimivallasta tai EU:n toimielinten toiminnasta) 

vaan lähtökohdaksi otettiin kansalaisten itsensä esittämät kysymykset. Tämän menetelmän valinta 

perustuu käänteisen asiantuntemuksen periaatteeseen, jonka mukaan kollektiivinen pohdinta perustuu 

kansalaisten kokemuksiin ja näkemyksiin siten, että he voivat esittää asiantuntijoille kysymyksiä 

keskustelujensa tueksi ja lähtöoletustensa vahvistamiseksi. 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi eri alueilla käytettiin keskimäärin kolmea asiantuntijaa erityisesti 

tiedemaailmasta ja kyseisten alueiden Europe Direct -tiedotuspisteistä. He olivat läsnä lauantaisin ja 

sunnuntaisin vastatakseen kansalaisten kysymyksiin ja käyttivät puheenvuoroja vain kansalaisten 

pyynnöstä. Myös faktantarkistajia oli käytettävissä, jotta kansalaisten käsittelemät asiakysymykset 

voitiin tarkistaa nopeasti. 

CESE:n järjestämässä kansallisessa yhteenvetokonferenssissa työryhmissä oli läsnä 19 korkean tason 

asiantuntijaa tiedemaailmasta, ajatushautomoista ja diplomaattikunnasta. Nämä asiantuntijat seurasivat 

yksittäisen ryhmän työtä aina koko viikonlopun ajan, minkä ansiosta he saattoivat syventää aluetasolla 

esiin tuotuja muutosideoita. 

  

                                                

2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=fr 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=fr
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6. Kollegiaalisuus ja joustava hallinto 

Koko prosessin rakensi yhteistoimin eurooppa- ja ulkoasiainministeriö (MEAE), jota avustivat 

osallistavan strategian osalta ministeriöiden välisen julkisen muutoksen osaston (DITP) kansalaisten 

osallistumista käsittelevä ministeriöiden välinen keskus (CIPC) sekä suhteista parlamenttiin ja 

kansalaisten osallistumisesta vastaava ministeriö (MRPC). Sen toteutti konsortio, johon kuuluivat Roland 

Berger, Wavestone, Missions Publiques ja Harris Interactive ja jonka tehtävänä oli ohjata prosessia, 

järjestää konferenssit, suorittaa kansalaisten arvonta ja laatia raportteja ja yhteenvetoja yhteistyössä 

alueellisten prefektuurien kanssa alueellisten konferenssien järjestämistä varten. 

MEAE:n johtaman hankeryhmän ympärille perustettiin erityinen hallintorakenne. Ryhmään kuuluvat 

CIPC, MRPC ja järjestäjäkonsortio. 

7. Jatkovelvoite ja yhteys eurooppalaiseen hankkeeseen 

Kansallisessa konferenssissa ilmoitettiin useista osatekijöistä, jotka liittyvät Ranskan instituutioille 

kuuluvaan jatkovelvoitteeseen Euroopan tulevaisuuskonferenssia varten toteutetun kuulemisen jälkeen: 

̶ Asetetaan saataville kaikki tiedot menettelystä sekä tämä asiakirja ja alueellisten ja 

kansallisten konferenssien tiivistelmät siten, että ne ovat avoimesti kaikkien saatavilla raportin 

toimittamisen yhteydessä perustettavalla uudella kansalaisosallistumisfoorumilla. 

̶ Järjestetään tapahtuma, jossa Euroopan tulevaisuuskonferenssin kansallista osuutta koskeva 

loppuraportti toimitetaan hallitukselle marraskuussa 2021. 

̶ Perustetaan kansalaisten seurantakomitea, jonka tehtävänä on varmistaa, että toteutetut 

kuulemisen jatkotoimet ovat yhdenmukaisia tehtyjen ehdotusten kanssa. Komiteassa on 15 

kansalaista, joista 14 osallistui alueellisiin konferensseihin ja yksi "Parole aux Jeunes" -

kuulemiseen. 

̶ Toimitetaan Ranskan panos Euroopan tulevaisuuskonferenssiin EU:n toimielimille 

tammikuussa 2022. 
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Ranskan kansalaisten ehdotukset toimitetaan jäsenvaltioille ja EU:n toimielimille yhteistä pohdintaa 

varten. Ranska toimiessa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiona vuoden 2022 

alkupuoliskolla sen on tuotava esiin kansalaistensa ääni samalla kun se pyrkii saamaan aikaan yhteisen 

kannan Euroopan tasolla. 
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Ensimmäinen osa: Euroopan tulevaisuutta käsittelevien 

alueellisten konferenssien tulosten esittely 

Kussakin 18 alueellisessa konferenssissa kansalaiset ilmaisivat ensin yksin ja sitten ryhmissä vuoden 

2035 Eurooppaan kohdistuvat toiveensa. Kultakin alueelta saatiin  

3–8 toivekokonaisuutta, ja kaiken kaikkiaan koko Ranskasta kerättiin 101 toivetta tulevaisuuden 

Eurooppaa varten. Tämän jälkeen kansalaiset hahmottelivat muutoksia, joita he pitivät tarpeellisina 

toiveiden mukaisen Euroopan saavuttamiseksi, ja laativat niiden tueksi konkreettisia toimia. Prosessi 

tuotti eri puolilla Ranskaa yhteensä 515 muutosideaa ja  

1 301 konkreettista toimea. 

Alueellisten konferenssien jälkeisinä viikkoina ennen kansallista konferenssia hankeryhmä jäsensi 

515 muutosideaa selkeiksi kokonaisuuksiksi. Kaikista alueellisissa konferensseissa esitetyistä 

muutoksista tehtiin sanastoanalyysi ja perusidealtaan samanlaiset tai toisiaan läheisesti muistuttavat ideat 

liitettiin yhteen. Tarkoituksena oli luoda kansallista konferenssia varten työryhmiä, joilla kullakin olisi 

yhtenäinen Eurooppaan kohdistuva toive. Lopuksi alueilla määritetyt muutosideat ryhmiteltiin 14:ksi 

erilliseksi Eurooppaan kohdistuvaksi toiveeksi. 

 

 

a. Eurooppaan kohdistuvien 14 toiveen luokittelu 

Kunkin alueellisen konferenssin päätteeksi osallistujat äänestivät kannattamistaan eri työryhmien 

määrittelemistä muutosideoista. 
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Ennen kansallista yhteenvetokonferenssia tehdyn ryhmittelyn perusteella ja kunkin alueen muutosideoita 

koskevien äänestysten pohjalta voidaan eritellä kansalaisten eniten kannattamat Eurooppaan kohdistuvat 

toiveet. Esimerkiksi toiveet "EU, joka asettaa koulutuksen etusijalle" ja "läheisempi ja helpommin 

saavutettava EU" saivat laajan tuen. Kyseisiä muutosideoita kannatti keskimäärin 56 prosenttia 

kansalaisista alueellisissa konferensseissa. 

Eurooppaan kohdistuvien toiveiden suosituimmuusjärjestys 

b. Kansallisessa konferenssissa määritettyjen 14 ensisijaisen muutoksen esittely 

Kansalliseen yhteenvetokonferenssiin osallistuneet 100 kansalaista tarkastelivat ryhmissä aina yhtä 

määritellyistä 14 toivekokonaisuudesta. Lopuksi kukin ryhmä valitsi yhden vuoteen 2035 mennessä 

toteutettavan ensisijaisen muutoksen edustamaan Eurooppaan kohdistuvaa toivettaan. Tämän jälkeen 

100 osallistujaa äänestivät määritellyistä 14 ensisijaisesta muutoksesta kansallisen konferenssin 

viimeisenä päivänä. Äänestyksen tulos esitetään jäljempänä kunkin muutosidean saaman äänimäärän 

mukaan laskevassa järjestyksessä. 
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Kansalliseen konferenssiin osallistuneen 100 kansalaisen keskuudessa eniten kannatusta sai muutosidea 

"Edistetään energiankulutuksen hillitsemistä ehkäisemällä hukkakulutusta". 
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Asianomaisen ryhmän osallistujat muotoilivat kullekin ensisijaiselle muutokselle määritelmän, ehdottivat 

konkreettisia toimia sen toteuttamiseksi ja määrittelivät sille vuoteen 2035 mennessä täytettävät 

onnistumiskriteerit.  
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Muutos 1 – Edistetään energiankulutuksen hillitsemistä ehkäisemällä 

hukkakulutusta 

Aiheeseen liittyvä Eurooppaan kohdistuva toive: ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin vastaava EU 

 

Mitä muutoksella halutaan saada aikaan? 

Avainsanat: Uusiutuvien energialähteiden kehittäminen, energiankulutuksen vähentäminen 

Muutoksen tavoitteena on edistää energiankulutuksen vähentämistä Euroopassa ja uusiutuvien 

energialähteiden kehittämistä. Kansalaiset pitivät tätä muutosta ensiarvoisen tärkeänä, mikä osoittaa, että 

he haluavat Euroopan ja sen asukkaiden torjuvan ilmasto- ja ympäristökriisiä määrätietoisesti. 

Mitkä ovat keskeiset vaiheet ja onnistumiskriteerit? 

Muutoksen toteuttaminen vaatii uusiutuvia energialähteitä koskevien kunnianhimoisten 

tutkimusohjelmien kehittämistä ja sellaisten eurooppalaisten investointirahastojen käyttöönottoa, 

joissa on alan yritysten suoria omistusosuuksia. 

Kansalaisten mielestä muutoksen onnistuminen tarkoittaisi energiankulutuksen vähentämistä koskevien 

sitovien tavoitteiden sekä keskeisten sääntelyindikaattoreiden käyttöönottoa. Tällaisia olisivat 

esimerkiksi Euroopan autokannan tai lihan kulutuksen vähentäminen. Tavoitteena on myös vahvistaa 

alakohtaiset kulutuskiintiöt, joissa otetaan huomioon yritysten kulutuksen vaihtelut ja kunnioitetaan 

niiden tietojen luottamuksellisuutta. 
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Muutos 2 – Vahvistetaan Euroopan unionin yhteistä puolustusta ja 

turvallisuutta 

Aiheeseen liittyvä Eurooppaan kohdistuva toive: maailmannäyttämöllä vahva EU  

 

 

Mitä muutoksella halutaan saada aikaan? 

Avainsanat: Eurooppalainen armeija, strateginen riippumattomuus 

Muutosidea kuvastaa kansalaisten yksimielistä toivetta tehdä Euroopasta riippumaton puolustuksen ja 

turvallisuuden osalta niin, ettei se ole riippuvainen mistään ulkomaisesta tahosta. 

Mitkä ovat keskeiset vaiheet ja onnistumiskriteerit? 

Muutoksen onnistumisesta kertoisi kansalaisten mielestä erityisesti se, että Euroopan komissioon 

nimitettäisiin jäsen vastaamaan puolustus- ja turvallisuusasioista. 

Puolustuksen alalla olisi perustettava pysyvä armeija, jonka ansiosta EU voisi reagoida ja lähettää 

joukkojaan kaikkialle maailmassa suojellakseen rajojaan ja tarvittaessa toimia kolmansien maiden 

pyynnöstä. 

Turvallisuuden osalta EU:n olisi kansalaisten mielestä taattava energian toimitusvarmuus ja suojeltava 

strategista tutkimustaan sellaisilla ensisijaisilla aloilla kuin avaruusala, kyberturvallisuus, lääketiede ja 

ympäristö. Ulkorajojen parempi suojelu auttaisi myös torjumaan laitonta maahanmuuttoa ja 

ihmiskauppaa. 
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Muutos 3 – Edistetään yhteistä taloudellista suorituskykyä EU:n 

riippumattoman, kilpailukykyisen ja tehostetun teollisuuden avulla 

Aiheeseen liittyvä Eurooppaan kohdistuva toive: etujaan puolustava EU 

 

Mitä muutoksella halutaan saada aikaan? 

Avainsanat: Eurooppalaisuuden suosiminen, taitotiedon suojaaminen, eurooppalaisten menestyjien 

luominen 

Muutoksella pyritään saavuttamaan seuraavat kolme tavoitetta: vahvistetaan "eurooppalaisuuden 

suosimista" EU:ssa, varmistetaan keskeisten tuotteiden ja taitotiedon suojaaminen ja luodaan 

"eurooppalaisia menestyjiä". 

Mitkä ovat keskeiset vaiheet ja onnistumiskriteerit? 

Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ennen kaikkea sitä, että toteutetaan "eurooppalaisuuden 

suosimista korostavaa politiikkaa" tarjouskilpailujen yhteydessä ja otetaan käyttöön tuontituotteita 

koskeva hiilivero. 

Taitotiedon suojaaminen tarkoittaisi esimerkiksi ulkomaisten yritysostojen ja investointien parempaa 

valvontaa ja toiminnan uudelleen sijoittamiseen myönnettävän tuen kehittämistä. 

"Eurooppalaisten menestyjien" luominen taas tarkoittaa eurooppalaisten teollisten allianssien 

edistämistä strategisilla aloilla ja julkisten riskipääomasijoitusten lisäämistä. 

Kansalaisten mielestä onnistunut muutos näkyisi eurooppalaisten teollisten allianssien kehittämisenä 

keskeisillä aloilla, yritysten toiminnan uudelleen sijoittamisen lisääntymisenä ja kauppataseen 

parantumisena. 
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Muutos 4 – Annetaan kansalaisille vaikutusvaltaa useilla eri tasoilla: 

osallistuminen, päätöksenteko ja valvonta 

Aiheeseen liittyvä Eurooppaan kohdistuva toive: demokraattisempi EU 

 

Mitä muutoksella halutaan saada aikaan? 

Avainsanat: äänestysaktiivisuuden kasvu, eurooppalaisten tyytyväisyyttä mittaava barometri, 

kansalaiskuulemisten laajempi toteuttaminen 

Kyseisessä muutosideassa kansalaiset ehdottavat, että eurooppalaisille luodaan "kokonaisvaltainen 

kansalaiskokemus" lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan osallistua päätöksentekoprosessin kaikkiin 

vaiheisiin. Se heijastaa kansalaisten halua saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa heidän arkensa kannalta 

tärkeään julkiseen politiikkaan. 

Mitkä ovat keskeiset vaiheet ja onnistumiskriteerit? 

Kansalaisten mielestä tärkeintä on kehittää ja ylläpitää kansalaisten osallistamiseen tähtääviä aloitteita. 

Tämä voitaisiin toteuttaa erilaisin keinoin, joita ovat esimerkiksi pysyvän neuvoa-antavan elimen 

perustaminen, kansalaisten vaikutusvallan kirjaaminen EU:n perussopimuksiin ja sellaisen merkinnän 

luominen, jolla vahvistetaan, että kansalaisia on kuultu kyseessä olevaa lakia laadittaessa. 

Muutoksen onnistumisesta kertoisi se, että sellaiset indikaattorit kuin äänestysaktiivisuus, kiinnostus 

Euroopan unionia kohtaan ja luottamus siihen sekä eurooppalaisten verkkosivujen kävijämäärät 

lähtisivät kasvuun. Onnistumisesta kertoisi myös se, että kansalaiskuulemisen jälkeen tehtyjen päätösten 

määrä lähtisi kasvuun ja eurooppalaisten kansalaisaloitteiden käyttö lisääntyisi. 
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Muutos 5 – Syvennetään EU-maiden liittoa antamalla EU:lle laajat valtuudet 

yhteisen edun mukaisilla aloilla 

Aiheeseen liittyvä Eurooppaan kohdistuva toive: yhtenäisempi EU 

 

Mitä muutoksella halutaan saada aikaan? 

Avainsanat: toimielinten yhdentyminen, vaaleilla valittu puheenjohtaja, EU:n toimivaltuuksien 

vahvistaminen 

Muutosidea heijastaa kansalaisten halua yhtenäistää EU:n poliittisia toimielimiä. Mallina toimisi 

valtioliitto, ja tavoitteena olisi vahvistaa Euroopan unionin jaettua ja yksinomaista toimivaltaa 

siirtymättä kuitenkaan kohti liittovaltiota. 

Mitkä ovat keskeiset vaiheet ja onnistumiskriteerit? 

Unionin sisäisesti muutos voitaisiin toteuttaa kehittämällä kansalaisvaikuttamista ja perustamalla 

jäsenvaltioihin eurooppaministeriöt. Lisäksi pitkän aikavälin tavoitteena olisi Euroopan komission 

puheenjohtajan valinta yleisillä vaaleilla. 

Unionin ulkopuolella EU:n yhtenäisyyden vahvistaminen näkyisi esimerkiksi niin, että kansainvälisillä 

foorumeilla EU:ta edustaisi yksi ainut edustaja. 

Tällainen valtioliitto voisi myös hyödyntää aiempaa suurempaa EU:n budjettia, jonka tavoitetaso olisi 

10 prosenttia BKT:stä (tällä hetkellä 2 prosenttia). 
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Muutos 6 – Tarjotaan vaihto-ohjelmia osana elinikäistä oppimista 

Aiheeseen liittyvä Eurooppaan kohdistuva toive: EU, joka asettaa koulutuksen etusijalle 

Mitä muutoksella halutaan saada aikaan? 

Avainsanat: oppilasvaihto, Erasmus 

Suurta kannatusta saanut muutosidea osoittaa, miten tärkeinä kansalaiset pitävät ulkomailla tapahtuvia 

kohtaamisia ja saatuja kokemuksia erityisesti eurooppalaisten yhteenkuuluvuuden tunteen 

vahvistamisessa. Tavoitteena on siirtyä "akateemisesta tietämyksestä elettyihin todellisiin kokemuksiin 

perustuvaan ja hienovaraiseen ymmärrykseen Euroopasta" ja ymmärtää koulutus sen laajassa 

merkityksessä elinikäiseksi oppimiseksi. 

Mitkä ovat keskeiset vaiheet ja onnistumiskriteerit? 

Muutoksen onnistuminen vaatii liikkuvuusmahdollisuuksien laajentamista, mihin kuuluisivat muun 

muassa kouluvaihdot, twinning-toimet, matkustaminen ja ammatillinen liikkuvuus. Osallistujien mielestä 

kaikilla olisi oltava mahdollisuus osallistua, erityisesti vähävaraisilla tai vammaisilla henkilöillä. 

Esimerkiksi Erasmus-ohjelma voisi olla avoin kaikille eurooppalaisille ilman ikää tai resursseja koskevia 

rajoituksia. Nämä ohjelmat olisi suunniteltava monimuotoisiksi, osallistaviksi ja helposti 

käytettäviksi, ja niiden hallintomenettelyjen olisi oltava yksinkertaistettuja. 

Liikkuvuuden lisäksi mainittiin myös, että on tärkeää kehittää koulutusjärjestelmien välisiä yhteyksiä, 

esimerkiksi tutkintotodistusten vastaavuutta, ja tehdä Euroopasta houkuttelevampi, jotta estetään 

lahjakkuuksien siirtyminen muihin maihin. 
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Muutos 7 – Edistetään tietoisuutta eurooppalaisista kulttuureista erilaisilla 

tilaisuuksilla ja tapahtumilla, jotka tuovat ihmisiä yhteen 

Aiheeseen liittyvä Eurooppaan kohdistuva toive: yhteisesti jaettujen kulttuurien ja identiteettien EU 

Mitä muutoksella halutaan saada aikaan? 

Avainsanat: Eurooppa-festivaali, yleinen eurooppalainen vapaapäivä, Euroopan suurnäyttely 

Muutosidean tavoitteena on luoda ja elävöittää Eurooppa-henkeä yhteisten kokemusten, tapahtumien 

ja juhlien avulla. 

Mitkä ovat keskeiset vaiheet ja onnistumiskriteerit? 

Kansalaisten mukaan tapahtumien tulisi olla viihdyttäviä, ihmisiä yhdistäviä ja suosittuja, jotta 

mahdollisimman moni kansalainen osallistuisi niihin. Tätä varten niihin olisi saatava mukaan 

kaikenlainen yleisö, myös lapset, koululaiset, nuoret ja Erasmus-opiskelijat, ja niitä olisi järjestettävä 

erilaisissa paikoissa, kuten hoitokodeissa, kouluissa, julkishallinnon tiloissa ja vankiloissa. 

Osallistujat visioivat erityisesti kahta tapahtumaa, jotka toisivat eurooppalaisia yhteen: Euroopan 

suurnäyttely, jossa olisivat esillä kaikki jäsenvaltiot, sekä uudistettu Eurooppa-päivä 9. toukokuuta. 

Jälkimmäiseen kuuluisi muun muassa opetuksellinen tapahtuma, jotta "emme unohtaisi EU:hun ja sen 

arvoihin liittyvää rauhanaatetta". Samalla EU:n edustajat voisivat käydä tapaamassa eurooppalaisia 

koululaisia ja tuoda siten EU:ta lähemmäs kansalaisia ja vahvistaa heidän ymmärrystään siitä jo 

varhaisesta iästä lähtien. 
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Muutos 8 – Yhdenmukaistetaan terveyspalvelut ja asetetaan ne kaikkien 

eurooppalaisten saataville yhteisen terveyspolitiikan avulla 

Aiheeseen liittyvä Eurooppaan kohdistuva toive: solidaarinen ja suojeleva EU 

Mitä muutoksella halutaan saada aikaan? 

Avainsanat: yleinen terveydenhuolto, hoidon yhdenmukaistaminen, terveydenhuolto perusoikeutena 

Osallistujat ehdottivat yksimielisesti ylikansallista terveydenhuoltojärjestelmää, jonka avulla voidaan 

varmistaa terveydenhuollon saatavuus kaikille eurooppalaisille ja vastata "suojelun ja solidaarisuuden 

tarpeeseen". Sen toiminta pohjautuisi oikeudenmukaiseen rahoitukseen jäsenvaltioiden kesken ja siinä 

hyödynnettäisiin EU:n parhaita järjestelmiä. Muutosidea osoittaa kansalaisten toivovan, että Euroopalla 

olisi aktiivisempi rooli kansalaistensa suojelussa, erityisesti terveyden alalla, jolla on osallistujien 

mielestä toteutettu tähän asti liian vähäisiä toimia. 

Mitkä ovat keskeiset vaiheet ja onnistumiskriteerit? 

Muutoksen toteuttamiseksi enemmistö kannatti yleiseurooppalaisen sosiaaliturvan periaatetta. Sitä, 

miten tällainen järjestelmä pantaisiin täytäntöön, ei kuitenkaan saatu ratkaistua. Toiset kannattivat 

"tietojen keskittämistä siten, että (eurooppalaiset) terveydenhuollon työntekijät voivat päästä potilaan 

kaikkiin potilastietoihin", kun taas toiset pitivät tällaista mahdollisuutta "jälleen yhtenä 

vapaudenriistokeinona ja valvontajärjestelmänä". 

Merkittävien muutosten ennakkoedellytyksiksi määritettiin kuitenkin sääntelyä koskevien vaatimusten 

avoimuus ja yhdenmukaistaminen koko EU:ssa sekä Euroopan terveyssuunnitelma. 
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Muutos 9 – Kehitetään ja ohjataan EU:n tasolla strategisia aloja 

riippumattomuutemme varmistamiseksi 

Aiheeseen liittyvä Eurooppaan kohdistuva toive: kilpailukykyinen ja innovoiva EU 

Mitä muutoksella halutaan saada aikaan? 

Avainsanat: eurooppalaisten menestyjien luominen, ulkomaisten investointien valvonta, digitaalinen 

riippumattomuus, energiaomavaraisuus 

Strategisina pidettyjen alojen, kuten terveys-, elintarvike-, energia-, digitaali-, puolustus- ja liikenneala 

sekä uudet materiaalit, ohjaus Euroopan tasolla takaisi kansalaisten peräänkuuluttaman 

riippumattomuuden. Tällainen ohjaus rajoittaisi eurooppalaisten yritysten välistä kilpailua sekä auttaisi 

luomaan eurooppalaisia menestyjiä ja uudelleenteollistamaan Euroopan suosimalla 

eurooppalaisuutta. 

Mitkä ovat keskeiset vaiheet ja onnistumiskriteerit? 

Riippumattomuuden saavuttamiseksi voitaisiin perustaa EU-viranomainen, joka ohjaa kyseisiä aloja. 

Sen tehtävänä olisi myöntää ulkomaisille kilpailijoille eurooppalaisten yritysten ostamiseksi tarvittavat 

luvat ja varmistaa, että tuontituotteet täyttävät samat vaatimukset kuin unionin tuotanto. Keskipitkällä 

aikavälillä 30–50 prosenttia ja pitkällä aikavälillä jopa 70 prosenttia EU:n kulutuksesta näillä 

strategisilla aloilla olisi tuotettava EU:ssa. Näiden kriteerien täyttäminen varmistaisi eurooppalaisen 

teollisuusmallin riippumattomuuden, sen vaikutuskyvyn ja sen vienninkin. 
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Muutos 10 – Parannetaan ympäristön ja ekosysteemien suojelua ja luodaan 

suojelualueita kaupunkeihin ja kasvukeskusten ulkopuolelle sekä 

maaseudulle 

Aiheeseen liittyvä Eurooppaan kohdistuva toive: kestävää kehitystä edistävä EU 

Mitä muutoksella halutaan saada aikaan? 

Avainsanat: ympäristöystävällisempi kaupungistuminen, maaperän säilyttäminen ja suojelu 

Tavoitteena on rajoittaa kaupungistumisen kielteisiä vaikutuksia maaperään. Voimakkailla toimilla 

voitaisiin rajoittaa maaperän muutoksiin liittyviä katastrofeja, kuten maanvyörymiä, ja parantaa 

elämänlaatua kaupunkialueilla, erityisesti istuttamalla puita. 

Mitkä ovat keskeiset vaiheet ja onnistumiskriteerit? 

Osallistujat ehdottivat toimia kahdella tasolla: ensin olisi käännettävä uuden rakentamisen 

kehityssuuntaus, jotta voidaan rajoittaa rakennushankkeiden johdosta kiihtyvää maaperän sulkemista, ja 

toisaalta olisi edistettävä maaperän ennallistamista, jotta "voidaan palauttaa luonnolle se, mikä sille 

kuuluu". 
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Muutos 11 – Luodaan aluetasolla toimivia eurooppalaisia yhteyspisteitä, 

jotka kuuntelevat ja neuvovat kansalaisia 

Aiheeseen liittyvä Eurooppaan kohdistuva toive: läheisempi ja helpommin saavutettava EU 

Mitä muutoksella halutaan saada aikaan? 

Avainsanat: Eurooppa-talot, paikallinen Eurooppa-yhteyspiste, tiedonsaannin parantaminen 

Muutoksen tavoitteena on tarjota konkreettisia vastauksia monien osallistujien mainitsemaan Euroopan 

unionin läsnäolon puutteeseen ihmisten arjessa ja pyrkiä tuomaan Euroopan unioni lähemmäs 

kansalaisia. 

Mitkä ovat keskeiset vaiheet ja onnistumiskriteerit? 

EU:n ja kansalaisten välisen etäisyyden poistamiseksi jokaiseen kuntaan voitaisiin nimetä erityinen 

yhteyspiste, jonka tehtävänä olisi kuunnella ja neuvoa kansalaisia. Yhteyspiste voisi tarjota sosiaalisiin 

ja taloudellisiin asioihin liittyviä tietoja, erityisesti EU:n tukien saatavuudesta tai esimerkiksi lobbaajien 

roolista. Palvelu kohdistettaisiin sekä suurelle yleisölle että ammattilaisille, ja tarkoituksena olisi tarjota 

erityisesti neuvontaa pk-yrityksille ja avustaa hankkeiden toteuttajia EU:n rahoituksen saamisessa. Ajan 

mittaan tämä muutos voisi johtaa nykyisten Eurooppa-talojen tapaisten, EU:lle omistettujen 

toimitilojen kehittymiseen paikallistasolla, mikä mahdollistaisi tiheän alueellisen verkoston. 

Tämän muutoksen voitaisiin katsoa onnistuneen täysin, kun kyseisten Euroopalle omistettujen resursseja, 

tietoja ja neuvontaa tarjoavan ja kansalaisia kuuntelevan yhteyspisteen ja tietokeskuksen olemassaolo on 

kansalaisille "itsestäänselvyys". 
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Muutos 12 – Yhdenmukaistetaan Euroopan parlamentin valintamenettely 

kaikissa 27 EU-maassa ja tuodaan päätökset lähemmäs kansalaisia 

vaihtamalla nykyinen vaalitapa alueellisiin henkilövaaleihin 

Aiheeseen liittyvä Eurooppaan kohdistuva toive: hallinnoltaan tehokkaampi EU 

Mitä muutoksella halutaan saada aikaan? 

Avainsanat: toimielinten muutokset, toimien kansalaisvalvonta koko toimikauden ajan 

Muutosideasta näkyy kansalaisten toive olla lähempänä vaaleilla valittuja edustajia ja seurata heidän 

toimintaansa koko heidän toimikautensa ajan. Monien kansalaisten mielestä Euroopan parlamenttiin 

valitut edustajat eivät toteuta konkreettisia toimia kansalaisten huolenaiheiden pohjalta, ja muutos 

tarjoaisi vastauksen tähän ongelmaan. 

Mitkä ovat keskeiset vaiheet ja onnistumiskriteerit? 

Vaalitavan muutos tarkoittaisi vaalitavan yhtenäistämistä EU:n tasolla ja siirtymistä kansallisista 

vaalipiireistä alueellisiin vaalipiireihin. Muutoksen toteuttamisen arvioitiin olevan mahdollista vuoteen 

2035 mennessä. 
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Muutos 13 – Määritellään yhteinen politiikka muuttajien vastaanoton ja 

sosiaalisen ja ammatillisen integraation parantamiseksi (mukaan lukien 

laittomat muuttajat) 

Aiheeseen liittyvä Eurooppaan kohdistuva toive: perusoikeuksien kunnioituksen takaava EU 

Mitä muutoksella halutaan saada aikaan? 

Avainsanat: EU:n maahanmuuttovirasto, asianmukaisen vastaanoton varmistaminen kaikkialla 

Euroopassa 

Muutoksen tavoitteena on parantaa muuttajien vastaanottoa EUssa, ja kansalaiset olivat yhtä mieltä asian 

kiireellisyydestä. Nykytilanteesta poikkeavan yhteisen, keskitetyn ja solidaarisuuteen perustuvan 

maahanmuuttopolitiikan kehittämisen katsottiin olevan merkittävä keino edistää rauhaa. 

Mitkä ovat keskeiset vaiheet ja onnistumiskriteerit? 

Onnistunut muutos tarkoittaisi muuttajien vastaanottoa koskevan yhteisen politiikan asteittaista 

toteuttamista. 

Ehdotus olisi saatettava komission käsiteltäväksi kansalaisaloitteella, ja keskipitkällä aikavälillä olisi 

hyväksyttävä yhteinen standardi, jossa määritellään puitteet muuttajien vastaanottamiselle ja 

yhteiskuntaan integroitumiselle. Myöhemmin tätä standardia tuettaisiin perustamalla EU:n 

maahanmuuttovirasto ja tunnustamalla maahanmuuttopolitiikka EU:n toimivaltaan kuuluvaksi alaksi. 
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Muutos 14 – Säilytetään Euroopan eri alueiden erityispiirteet 

(elintarvikemerkinnät, käsityöteollisuus ja perinteet), jotta vältetään 

elämäntapojen yksioikoinen yhdenmukaistuminen ja varmistetaan tuotteiden 

jäljitettävyys ja laatu 

Aiheeseen liittyvä Eurooppaan kohdistuva toive: EU, jossa kunkin jäsenvaltion edut ovat etusijalla 

Mitä muutoksella halutaan saada aikaan? 

Avainsanat: eurooppalaiset merkit, kulttuurien ja perinteiden moninaisuuden kunnioittaminen 

Muutoksen tavoitteena on säilyttää eurooppalaisten perinteiden ja eurooppalaisen tuotannon 

monimuotoisuus ja välttää elämäntapojen yksioikoinen yhdenmukaistuminen, joka mainitaan usein 

yhtenä Euroopan unionin ongelmana. 

Mitkä ovat keskeiset vaiheet ja onnistumiskriteerit? 

Kansalaisten mielestä tärkeintä on saada käyttöön nykyistä helppokäyttöisempi tietokanta, joka sisältää 

yhteen koottuna kaikki eurooppalaiset ja kansalliset merkit. Tätä varten ehdotettiin "kolmen 

klikkauksen sivustoa": yksi klikkaus vie sivustolle, toinen näyttää Euroopan unionin alueiden kartan ja 

kolmas tuo näkyviin kunkin alueen merkkien kuvauksen. 

Muutoksen onnistuminen edellyttäisi parempaa viestintää EU:n nykyisistä toimista, mikä lisäisi 

kansalaisten tietämystä eurooppalaisten kulttuurien monimuotoisuudesta. 

 

 



 

 

Toinen osa: Parole aux Jeunes -kuulemisen tulosten esittely 

 

Kuulemisen ajankohta 

9.5.2021–18.7.2021 

 

Osallistumismäärät 

50 008 osallistujaa 

2 918 ehdotusta 

338 330 ääntä 

 

"Parole aux Jeunes" -kuuleminen käynnistettiin Eurooppa-asioista vastaavan valtiosihteerin aloitteesta. 

Kuuleminen on osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia, joka on EU:n toimielinten järjestämä 

ainutlaatuinen osallistavan demokratian hanke, jonka tavoitteena on antaa kaikille Euroopan kansalaisille 

mahdollisuus ilmaista näkemyksensä siitä, mitä he toivovat Euroopan unionilta. Kuulemisen tuloksia 

hyödynnetään Euroopan tulevaisuuskonferenssissa ja Ranskan työssä Euroopan unionin neuvoston 

puheenjohtajavaltiona. 

4 keskeistä viestiä 

1. Nuoret osallistuvat erittäin aktiivisesti: yli 50 000 nuorta ranskalaista eri alueilta osallistui 

kuulemiseen. 

2. Ranskalaisnuorten kesken vallitsi suurin yksimielisyys niistä EU:n politiikka-aloista, jotka 

koskevat ilmastonmuutoksen torjumista, tuotannon uudelleen sijoittamista Eurooppaan, 

eurooppalaisen demokratian elvyttämistä ja EU:n painoarvoa maailmassa (talous, tutkimus, 

ihmisoikeudet ja diplomatia). 
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3. Kuulemisen kannanotoissa toistuu ajatus vahvemmasta ja yhtenäisemmästä Euroopasta, ja 

osallistujat ovat yhtä mieltä seuraavista tavoitteista: 

̶ Taloudellisesti vahvempi Eurooppa, erityisesti toiminnan uudelleen sijoittamisen ansiosta, jotta 

pystytään kilpailemaan Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa 

̶ Diplomaattinen Eurooppa, jolla on vahvempi rooli maailmannäyttämöllä 

̶ Eurooppa, joka on ilmastonmuutoksen torjunnassa edelläkävijä koko maailmassa 

̶ Nuorison yhdistämä Eurooppa 

̶ Yhteisen tutkimuksen ja innovoinnin Eurooppa 

 

4. Nuoret antoivat myös laajan tukensa neljälle kansalaispaneelien ideoita täydentävälle idealle: 

̶ Ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuullinen EU:n talous 

̶ Eurooppa, jonka eri osien välillä on paremmat rautatieyhteydet 

̶ Verotuksellisesti oikeudenmukaisempi Eurooppa 

̶ Naisten oikeuksien edistäminen vahvoilla EU:n toimilla 

  



 

                   

Kansalaisten panos Euroopan tulevaisuuskonferenssille 

39 

22 laajasti kannatettua ja 13 kiistanalaista ideaa Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhdeksän 

aihepiirin mukaisesti jaoteltuna 

 

Laajasti kannatetut ideat perustuvat ehdotuksiin, joita kuulemiseen osallistuneet pääosin kannattivat. 

Laajasti kannatetut ehdotukset ovat eniten kannatusta keränneitä ehdotuksia, ja keskimäärin 79 

prosenttia kannatti niitä. 

 

Kiistanalaiset ideat perustuvat ehdotuksiin, joista kuulemiseen osallistuneet kansalaiset esittivät eniten 

eri näkemyksiä ja joita vastustettiin ja kannatettiin yhtä paljon. Kiistanalaiset ehdotukset ovat 

kuulemisessa eniten keskustelua herättäneitä ehdotuksia, joita keskimäärin 40 prosenttia kannatti ja 38 

prosenttia vastusti. 

 

Ehdotuksia analysoimalla määritettiin 22 laajasti kannatettua ideaa ja 13 kiistanalaista ideaa. Nämä 22 

laajasti kannatettua ideaa ja 13 kiistanalaista ideaa luokiteltiin Euroopan tulevaisuuskonferenssin 9 

keskeisen aihepiirin mukaan. 
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Tiivistelmä laajasti kannatetuista ja kiistanalaisista ideoista 
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Lopuksi 

 

 

 

"Kuvaa vuoden 2035 Eurooppaa yhdellä sanalla" 

 

 

 

 

Kansallisen konferenssin osallistujien vastaus viimeiseen kysymykseen: 

"Kuvaa vuoden 2035 Eurooppaa yhdellä sanalla" 

 

 

 

 


