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h. Tulevik on  
sinu kätes

Mida kujutab endast Euroopa tuleviku teemaline 
konverents?
Euroopa tuleviku teemaline konverents on Euroopa kodanike jaoks 
ainulaadne ja õigeaegne võimalus arutada Euroopa väljakutseid ja 
prioriteete. Olenemata sellest, kust te pärit olete või millega tegelete, on 
konverents just see koht, kus mõelda kaasa Euroopa Liidu tuleviku üle 
ning anda oma panus selle kujundamisse.

Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon soovivad võtta 
kuulda eurooplaste arvamusi ja lähtuda oma pädevuse piires tegutsedes 
konverentsi soovitustest.

Eeldatakse, et konverents jõuab 2022. aasta kevadeks järeldusteni ning 
annab suuniseid Euroopa tuleviku kohta.

Kes saavad sellel osaleda?
Euroopa kodanikud kõigist eluvaldkondadest ja kogu liidust, kusjuures 
noortel on Euroopa projekti tuleviku kujundamisel keskne roll.

Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi asutused ning 
kodanikuühiskond ja muud organisatsioonid, kes soovivad korraldada 
üritusi ja pakkuda välja ideid.

Kõik konverentsil osalejad peavad järgima meie konverentsi hartas ette 
nähtud väärtusi.

Ütle sõna sekka
https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu


Millistest osadest konverents koosneb?
Mitmekeelne digitaalne platvorm – koht, kus kodanikud saavad jagada oma 
ideid ja esitada veebis ettepanekuid. Need kogutakse kokku ning neid analüüsitakse ja 
avaldatakse kogu konverentsi vältel.

Detsentraliseeritud üritused – veebis toimuvad, füüsilised1 ja hübriidüritused, 
mida korraldavad inimesed ja organisatsioonid, samuti riikliku, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi asutused kogu Euroopas.

Euroopa kodanike paneelarutelud – millel käsitletakse mitmesuguseid 
teemasid, lähtudes ideedest, mille kodanikud on digiplatvormi kaudu esitanud. Need 
paneelarutelud on esindajate geograafilise päritolu, soo, vanuse, sotsiaalmajandusliku 
tausta ja/või haridustaseme mõttes representatiivsed.

Konverentsi täiskogu – hoolitseb selle eest, et riikide ja Euroopa tasandil toimunud 
kodanike paneelaruteludel tehtud ja teemade kaupa rühmitatud soovitusi arutatakse 
ilma eelnevalt kindlaks määratud tulemuseta ja piiramata arutelu ulatust eelnevalt 
kindlaks määratud poliitikavaldkondadega.

Konverentsi täiskogu koosneb Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni 
esindajatest ning riikide parlamentide esindajatest võrdsetel alustel ja kodanikest. 

Esindatud on ka Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, 
sotsiaalpartnerid ning kodanikuühiskond.

ELi rahvusvahelise rolli arutamisse kaasatakse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja.

Juhatus koostab konverentsi täiskogu järeldused ja avaldab need.

Milline on selle digitaalse platvormi roll?
Digiplatvorm on kogu konverentsi keskmes: just see platvorm annab 
inimestele võimaluse konverentsil osaleda ja seal sõna võtta. Platvormil 
saate jagada oma mõtteid Euroopa ja vajalike muutuste kohta, kuulata 
teiste seisukohti, leida infot teie lähiümbruses toimuvate ürituste kohta, 
korraldada oma üritusi ning jälgida konverentsi edenemist ja tulemusi.

Kuidas kaasa rääkida?
Leidke paljude teemade seast endale sobiv teema või valige välja mõni 
teie jaoks eriti oluline küsimus ja avaldage selle kohta oma arvamust. 
Teie ideid kogutakse, analüüsitakse ja avaldatakse digiplatvormil kogu 
konverentsi vältel.

Seejärel kasutatakse neid materjale Euroopa kodanike paneelaruteludes 
ja täiskogudel toimuvates aruteludes. Tagasisidemehhanismiga 
tagatakse, et konverentsiüritustel väljendatud ideede põhjal koostatakse 
konkreetsed ELi meetmeid käsitlevad soovitused.

Konverentsi lõpptulemus esitatakse aruandes, mis adresseeritakse 
Euroopa Parlamendi presidendile, nõukogu eesistujale ja Euroopa 
Komisjoni presidendile. Kolm ELi institutsiooni uurivad kiiresti, kuidas 
võtta aruandega seoses tulemuslikke järelmeetmeid, kusjuures 
iga institutsioon tegutseb oma pädevuse piires ja kooskõlas 
aluslepingutega.

1 Sõltuvalt koroonaviiruse pandeemia arengust ja kooskõlas kõigi asjakohaste piirangutega.



Kes konverentsi juhib?
Konverents allub kolmele institutsioonile, keda esindavad

 
 

Euroopa  
Parlamendi liige  

Guy Verhofstadt

 
 

Eesistujariigi Sloveenia ELi 
küsimuste eest vastutav 

riigisekretär  
Gašper Dovžan

 

Euroopa Komisjoni  
demokraatia- ja demograafiaküsi-

muste asepresident  
Dubravka Šuica

Juhatus annab korrapäraselt aru ühistele eesistujatele.

Juhatus teeb konsensuse alusel otsuseid konverentsi töö ning protsesside ja ürituste 
kohta, jälgib konverentsi edenemist ning valmistab ette konverentsi täiskogu istungeid, 
sealhulgas mis puudutab kodanike panust ja sellega seotud järelmeetmeid.

Juhatuse tööd toetab piiratud suurusega ja kolme institutsiooni võrdselt esindavatest 
ametnikest koosnev ühissekretariaat.

The Conference on the Future of Europe is yours. 
Logige juba täna Euroopa tuleviku teemalise konverentsi platvormile sisse 
ja ütle sõna sekka.

Tulevik on sinu kätes.

#TheFutureIsYours 
https://futureu.europa.eu 

Ütle sõna sekka
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Euroopa Parlamendi 
president  

David Sassoli

 
 

Euroopa Liidu Nõukogu roteeruva 
eesistuja esindaja   

Janez Janša 

 
 

Euroopa Komisjoni 
president  

Ursula von der Leyen

ning kes kõik koos on konverentsi ühised eesistujad. 

 
Ühist eesistumist toetab juhatus, mida juhivad ühiselt kolm institutsiooni.

https://futureu.europa.eu
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