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h. Tulevaisuus 
on käsissäsi

Mikä on Euroopan tulevaisuuskonferenssi?
Euroopan tulevaisuuskonferenssi on ainutlaatuinen ja ajankohtainen 
tilaisuus keskustella Euroopan haasteista ja tavoitteista. Mistä tahansa 
oletkaan kotoisin ja mitä teetkin, konferenssi tarjoaa tilaisuuden pohtia, 
millaista tulevaisuutta haluat Euroopan unionille, ja osallistua sen 
muovaamiseen.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio ovat sitoutuneet 
kuuntelemaan eurooppalaisia ja noudattamaan konferenssissa 
annettavia suosituksia toimivaltansa puitteissa.

Konferenssin on kevääseen 2022 mennessä määrä esittää 
johtopäätöksensä ja antaa ohjeita Euroopan tulevaisuutta varten.

Kuka voi osallistua konferenssiin?
Kaikki EU:n kansalaiset eri elämänaloilta ja eri puolilta unionia, ja etenkin 
nuoret eurooppalaiset, joilla on keskeinen rooli Euroopan yhteisen 
tulevaisuuden määrittelyssä.

Eurooppalaiset, kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä 
kansalaisyhteiskunta ja muut organisaatiot, jotka haluavat järjestää 
tapahtumia ja esittää ideoita.

Kaikkien osallistujien on kunnioitettava konferenssin peruskirjaa.

Kerro kantasi
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Mitä konferenssin rakenteeseen kuuluu?
Monikielinen digitaalinen alusta, jolla kansalaiset voivat jakaa ajatuksiaan ja 
lähettää ehdotuksia verkossa. Niitä kerätään, analysoidaan ja julkaistaan konferenssin 
kuluessa.

Hajautetut tapahtumat, joita ovat ihmisten ja organisaatioiden sekä kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten järjestämät verkko-, fyysiset1 ja 
hybriditapahtumat.

Eurooppalaiset kansalaispaneelit, käsittelevät eri aiheita kansalaisten 
digitaalisella alustalla esittämien näkemysten pohjalta. Paneelien tulisi olla edustavia 
maantieteellisen taustan, sukupuoli- ja ikäjakauman, sosioekonomisen taustan ja 
koulutustason suhteen.

Konferenssin täysistunnot, joissa keskustellaan kansallisten ja eurooppalaisten 
kansalaispaneelien suosituksista aiheittain, määrittämättä tuloksia ennalta ja 
rajoittamatta keskusteluja etukäteen päätettyihin politiikan aloihin.

Konferenssin täysistuntoon osallistuu tasapuolisesti Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja Euroopan komission edustajia, kaikkien kansallisten parlamenttien edustajia sekä 
kansalaisia.

Edustettuina ovat myös alueiden komitea, talous- ja sosiaalikomitea, 
työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta.

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja kutsutaan mukaan 
keskusteltaessa EU:n kansainvälisestä roolista.

Johtokunta laatii ja julkaisee konferenssin täysistunnon johtopäätökset.

Mikä on tämän digitaalisen alustan rooli?
Digitaalinen alusta on konferenssin ydin – sen kautta pääset 
osallistumaan ja saat äänesi kuuluviin. Alustalla voit jakaa ajatuksiasi 
Euroopasta ja tarvittavista muutoksista, nähdä muiden ajatuksia, löytää 
lähellä olevia tapahtumia, järjestää omia tapahtumia sekä seurata 
konferenssin edistymistä ja tuloksia.

Miten saat äänesi kuuluviin?
Tarjolla on laaja joukko aiheita, joista voit kertoa konferenssille 
mielipiteesi, tai voit esittää näkemyksesi jostakin itsellesi tärkeästä 
aiheesta. Ideat kerätään, analysoidaan ja julkaistaan konferenssin 
kuluessa.

Ne antavat pohjaa eurooppalaisissa kansalaispaneeleissa ja 
täysistunnoissa käytäville keskusteluille. Palautemekanismilla 
varmistetaan, että konferenssin tapahtumissa esitetyt ajatukset johtavat 
konkreettisiin suosituksiin EU:n tulevia toimia varten. 

Konferenssin lopulliset tulokset esitetään yhteenvedossa, joka esitetään 
Euroopan parlamentin puhemiehelle, neuvoston puheenjohtajalle ja 
komission puheenjohtajalle. Toimielimet tarkastelevat pikaisesti, miten 
ne voivat toteuttaa raportin pohjalta tehokkaita jatkotoimia, kukin oman 
toimivaltansa puitteissa ja perussopimusten mukaisesti.

1  Riippuen koronaviruspandemian kehittymisestä ja siihen liittyvät rajoitukset huomioon ottaen.



Kuka konferenssia johtaa?
Konferenssi järjestetään Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission 
johdolla. Näitä toimielimiä edustavat

 
 

Guy Verhofstadt, 
Euroopan parlamentin 

jäsen

 
 

euvoston puheenjohtajamaan 
Raskan EU-asioista vastaava 

valtiosihteerim   
Clément Beaune 

 

Demokratiasta ja väestökehityk-
sestä vastaava Euroopan  

komission varapuheenjohtaja 
Dubravka Šuica

Johtokunta raportoi säännöllisesti yhteispuheenjohtajille.

Johtokunnan tehtävänä on tehdä yhteisymmärryksessä päätöksiä konferenssin 
työskentelystä, prosesseista ja tapahtumista sekä valvoa konferenssia sen edetessä 
ja valmistella täysistunnon kokouksia ottaen huomioon kansalaisten panos ja sen 
jatkotoimet.

Johtokuntaa avustaa pienehkö yhteinen sihteeristö, jossa Euroopan parlamentti, 
neuvosto ja Euroopan komissio ovat yhtäläisesti edustettuina.

The Conference on the Future of Europe is yours. 
Kerro kantasi rekisteröitymällä Euroopan tulevaisuuskonferenssin 
foorumiin jo tänään.

Tulevaisuus on käsissäsi.

#TheFutureIsYours 
https://futureu.europa.eu 
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Roberta Metsola,  
Euroopan parlamentin 

puheenjohtaja

 
 

Emmanuel Macron,  
Euroopan unionin neuvoston 

vuorossa olevan  
puheenjohtajavaltion edustaja  

 
 

Ursula von der Leyen, 
Euroopan komission 

puheenjohtaja

jotka toimivat yhteispuheenjohtajina. 

Yhteispuheenjohtajien tukena on johtokunta, jossa nämä kolme toimielintä toimivat yhdessä 
puheenjohtajina.
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Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2022
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