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Tervetuloa Euroopan tulevaisuuskonferenssin eurooppalaisiin kansalaispaneeleihin. 

Olemme hyvin kiitollisia siitä, että olet suostunut osallistumaan tähän toimintaan. Olet yksi 

satunnaisesti valitusta 800 henkilöstä, jotka ovat sitoutuneet työskentelemään useiden 

kuukausien ajan Euroopan paremman tulevaisuuden puolesta. 

Ehkä mietit, miksi juuri minä? Eikö ole muita ihmisiä, joilla on paremmat valmiudet tähän 

tehtävään? Vastaus on ei. Sekä sinä että muut osallistujat heräävät joka aamu jossakin 

päin Eurooppaa todellisuuteen, joka ei ole aina yksinkertainen tai suopea kaikille, ja 

olemme kiinnostuneet juuri sinun näkökulmastasi ja kokemuksestasi. 

Konferenssin eurooppalaiset kansalaispaneelit ovat monenlaisia, samalla tavalla kuin 

Eurooppa on. Kuten tulet pian näkemään, tulette kaikki hyvin erilaisista paikoista, jotkut 

opiskelevat, jotkut tekevät työtä, jotkut ovat eläkkeellä tai työttömiä. Olette eri ikäisiä eikä 

suurin osa teistä ole tottunut osallistumaan tämänkaltaiseen toimintaan. Ja mikä tärkeintä: 

emme ole halunneet asiantuntijoita tai poliitikkoja vaan tavallisia ihmisiä, jotka elävät 

Euroopan unionissa. 
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Yhteispuheenjohtajien tervetuliaissanat 

Hyvä kansalainen, 

Kiitos mielenkiinnostasi Euroopan tulevaisuuskonferenssin eurooppalaisia kansalaispaneeleja 
kohtaan! 

Lämmin kiitos siitä, että haluat osallistua tähän yhteiseen hankkeeseen. Tämä ensimmäistä kertaa 
järjestettävä Euroopan tulevaisuuskonferenssi on hyvin tärkeä. 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin tavoitteena on avata uusi tila kansalaisten kanssa käytävälle 
keskustelulle Euroopan unionin haasteista ja prioriteeteista. Haluamme tavoittaa hyvin paljon 
erilaisia kansalaisia eri elämänaloilta ja eri puolilta unionia ja antaa heille keskeisen roolin 
Euroopan tulevaisuuden muovaamisessa. 

Eurooppalaiset kansalaispaneelit ovat konferenssin keskeinen osa. Paneeleissa voidaan 
tarkastella tärkeinä pitämiäsi kysymyksiä sekä kannanottoja, jotka on kerätty konferenssin 
yhteydessä monikielisen digitaalisen foorumin (futureu.europa.eu) kautta. Tältä perustalta on 
tarkoitus laatia suosituksia unionin toimielimille jatkotoimia varten.  

Kutsumme sinut mukaan keskustelemaan ja kertomaan ajatuksistasi [dates] [place]. Olet yksi 
800:sta satunnaisesti valitusta EU:n kansalaisesta, jotka edustavat EU:n monimuotoisuutta, ja 
pääset kertomaan näkemyksistäsi ja keskustelemaan niistä muiden kansalaisten kanssa. 
Järjestämme kolme keskustelutilaisuutta, joissa on 200 osallistujaa. Konferenssissa järjestetään 
tulkkaus, joten voit puhua äidinkielelläsi. Sinulle toimitetaan hyvissä ajoin kaikki käsiteltävään 
aiheeseen, paneelin järjestämiseen ja muihin asiaan liittyviin tapahtumiin, kuten Euroopan 
nuorisotapahtumaan, liittyvät tiedot. 

Mitä mieltä olet unionin tulevaisuudesta? Millaisia ideoita ja ehdotuksia sinulla on? 
Eurooppalaiseen kansallispaneeliin käyttämäsi aika on arvokasta, sillä olet mukana 
muokkaamassa Euroopan unionin tulevaisuutta. 

Paneelisi edustajat esittelevät yhdessä laatimanne suositukset konferenssin täysistunnolle ja 
keskustelevat niistä muiden osallistujien kanssa. Sen jälkeen parlamentti, neuvosto ja komissio 
selvittävät nopeasti, mihin jatkotoimiin konferenssin tulokset voisivat johtaa. Sitoudumme siihen, 
että jatkotoimia käsitellään täysin läpinäkyvästi ja palautetta voi antaa. 

Vielä kerran kiitos osallistumisestasi tähän mielenkiintoiseen hankkeeseen. Onnea työhön! 
Odotamme mielenkiinnolla keskustelujen tuloksia. 

Parhain terveisin 

Puheenjohtaja Puheenjohtaja                                 Puheenjohtaja 

 

 

Guy Verhofstadt 
Euroopan parlamentin jäsen 

Gašper Dovžan EU-
asioista vastaava 

valtiosihteeri 

Dubravka Šuica 
Euroopan komission 
varapuheenjohtaja 
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Euroopan tulevaisuuskonferenssi ja eurooppalaiset kansalaispaneelit: 
johdanto 

Euroopan tulevaisuuskonferenssi on ainutlaatuinen demokraattinen harjoitus, jossa on 
seuraavat pilarit: monikielinen digitaalinen foorumi (https://futureu.europa.eu/?locale=fi), 
joka kerää ideoita yksittäisiltä kansalaisilta ja tapahtumista, eurooppalaiset 
kansalaispaneelit, kansalliset kansalaispaneelit ja kansalliset tapahtumat sekä 
konferenssin täysistunto, johon osallistuu eurooppalaisia kansalaispaneeleita, kansallisia 
paneeleita ja tapahtumia edustavia kansalaisia, poliitikkoja ja työmarkkinaosapuolten ja 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajia. 

Eurooppalaiset kansalaispaneelit ovat tärkeä osa Euroopan 
tulevaisuuskonferenssia.  Niitä järjestetään neljä, ja kansalaiset voivat niissä yhdessä 
pohtia, minkälaisen tulevaisuuden ne haluavat Euroopan unionille. 

Prosessin tarkoituksena ei ole vain kerätä mielipiteitä, vaan saada kansalaiset 
osallistumaan Euroopan tulevaisuuden hahmotteluun. Mitkä asiat tai ongelmat ovat sinulle 
kaikkein tärkeimpiä? Mitä erityisiä toimia Euroopan unionin pitäisi toteuttaa, jotta elämäsi 
helpottuisi? Olette aloittamassa kollektiivisen työn, jossa joudutte miettimään asioita 
yhdessä ja saamaan ryhmänä aikaan suosituksia esiteltäväksi konferenssin täysistunnolle, 
jossa niistä keskustellaan. 

 

Ketkä osallistuvat eurooppalaisiin kansalaispaneeleihin? 

● Paneeleja on neljä, ja niissä kussakin on 200 satunnaisesti valittua Euroopan 
kansalaista kaikista 27 jäsenvaltiosta. 

● Paneelit kuvastavat EU:n moninaisuutta  maantieteellisen alkuperän (kansallisuus 
ja kaupunki/maaseutu), sukupuolen, iän, sosioekonomisen taustan ja koulutustason 
näkökulmasta. 

● Jokaisessa paneelissa on vähintään yksi naispuolinen ja yksi miespuolinen 
kansalainen kustakin jäsenvaltiosta. 

● Kolmasosa kunkin paneelin osallistujista on 16–25-vuotiaita. Tämä nuorten ryhmä 
linkittyy myös Euroopan nuorisotapahtumaan. 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=fi
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Eurooppalaisten kansalaispaneelien aikataulu 

 Aihe Aika Paikka 

PANEELI 
1 

Vahvempi talous, 
sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus, 
työpaikat ja koulutus, 
nuoriso, kulttuuri, urheilu 
ja digitalisaatio  

1. istunto: 17.–19. syyskuuta 
 
2. istunto: 5.–7. marraskuuta 
 
3. istunto: 3.–5. joulukuuta  

Strasbourg, Ranska 
 
Verkossa 
 
Dublin, Irlanti (Institute of International and European 
Affairs ja yhteistyökumppanit) 

PANEELI 
2 

Eurooppalainen 
demokratia ja 
eurooppalaiset arvot, 
oikeudet, 
oikeusvaltioperiaate, 
turvallisuus 

1. istunto: 24.–26. syyskuuta 
 
2. istunto: 12.–14. marraskuuta 
 
3. istunto: 10.–12. joulukuuta 

Strasbourg, Ranska 
 
Verkossa 
 
Firenze, Italia (European University Institute ja 
yhteistyökumppanit) 

PANEELI 
3 

Ilmastonmuutos, 
ympäristö ja terveys 

1. istunto: 1.–3. lokakuuta 
 
2. istunto: 19.–21. marraskuuta 
 
3. istunto: 7.–9. tammikuuta  

Strasbourg, Ranska 
 
Verkossa 
 
Natolin, Puola (College of Europe ja yhteistyökumppanit) 

PANEELI 
4 

EU maailmassa ja 
muuttoliike 

1. istunto: 15.–17. lokakuuta 
 
2. istunto: 26.–28. marraskuuta 
 
3. istunto: 14.–16. tammikuuta  

Strasbourg, Ranska 
 
Verkossa 
 
Maastricht, Alankomaat (European Institute for Public 
Administration ja yhteistyökumppanit) 

Palautetapahtuma Kevät 2022 Vahvistetaan myöhemmin 
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Mistä prosessissa on kyse? 

Pyydämme paneelien osallistujia pohtimaan osana kollektiivista keskusteluprosessia1 , 
minkälaisen tulevaisuuden haluaisitte Euroopan unionille. Käytössänne on 
keskustelunvetäjiä, jotka auttavat teitä koko prosessin ajan. Kukin voi puhua ja kuunnella 
omaa kieltään tulkkien ansiosta. 

Emme pyydä vain mielipiteitäsi. Tämän pitäisi olla itsellesi tilaisuus pohtia ja vaihtaa 
ajatuksia muiden osallistujien kanssa tavoitteena saada aikaan kollektiivisia 
suosituksia. 

Prosessin aikana teillä on käytössänne myös resursseja ja asiantuntijoita aiheista, joita 
valitsette keskusteltavaksi. Teillä ei tarvitse olla aiempaa tietoa Euroopan unionin 
toiminnasta, vaan perustiedot annetaan aikanaan. 

Jotta nämä tavoitteet saavutettaisiin, ehdotamme kolmea eri työvaihetta ("istuntoa"). 

Teillä on mahdollisuus päättää itse keskusteltavista aiheista paneelin pääteemojen 
puitteissa. Annoimme ensimmäiselle istunnolle nimeksi "asialistan määrittely". Tämän 
istunnon tavoitteena on asettaa etusijalle asiat, joita te ryhmänä haluatte käsitellä ja joihin 
haluatte perehtyä suositusten antamiseksi Euroopan unionille. 

Asioiden käsittely tapahtuu toisessa vaiheessa, jota kutsumme "aihekohtaiseksi 
syventämiseksi", toisessa ja kolmannessa istunnossa. 

Kun lopulliset suositukset on annettu täysistunnolle, viimeinen vaihe (palautetapahtuma) 
mahdollistaa vastuuvelvollisuusprosessin, jossa voitte seurata suositustenne jatkotoimia ja 
niiden mahdollisia käytännön vaikutuksia. 

Jokaisesta paneelista nimeätte 20 edustajaa konferenssin täysistuntoon2. 
Täysistunnossa keskustellaan kansalaisten ideoista, jotka saadaan kansallisista ja 
eurooppalaisista kansalaispaneeleista ja monikieliseltä digitaaliselta foorumilta. 
Täysistunto esittää ehdotuksensa johtokunnalle, joka laatii täysin yhteistyössä ja avoimesti 
täysistunnon kanssa raportin, joka julkaistaan monikielisellä digitaalisella foorumilla. 

Saat työstäsi korvauksen, ja sinulta pyydetään sitoumus osallistua kaikkiin istuntoihin.

                                                 

1 Keskusteluprosessista puhutaan, kun jokin valtio kutsuu koolle ryhmän satunnaisesti valittuja kansalaisia 
usean päivän ajaksi muodostamaan konsensuksella vastauksen johonkin yleistä etua koskevaan 
kysymykseen. Ryhmällä (jota voidaan kutsua esimerkiksi kansalaiskokoukseksi, kansalaislautakunnaksi tai 
kansalaispaneeliksi) on käytössään ryhmätyötekniikat ja tarvittavat tiedot, ja sillä on tarpeeksi aikaa käsitellä 
sille esitettyä kysymystä. Tätä työskentelytapaa käytetään sadoissa hallintoelimissä ympäri maailman. 
2 Konferenssin täysistuntoon osallistuu tasapuolisesti 108 edustajaa Euroopan parlamentista, 54 edustajaa 
neuvostosta (kaksi jäsenvaltiota kohden) ja kolme edustajaa Euroopan komissiosta sekä yhteensä 108 
edustajaa kaikista kansallisista parlamenteista. Lisäksi täysistuntoon osallistuu 18 edustajaa alueiden 
komiteasta, 18 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta, kuusi alueviranomaisten vaaleilla valittua 
edustajaa ja kuusi paikallisviranomaisten vaaleilla valittua edustajaa, 12 työmarkkinaosapuolten edustajaa ja 
kahdeksan kansalaisyhteiskunnan edustajaa. Täysistuntoon osallistuu 80 eurooppalaisten 
kansalaispaneelien edustajaa, joista vähintään kolmasosa on alle 25-vuotiaita, Euroopan nuorisofoorumin 
puheenjohtaja sekä 27 kansallisten tapahtumien tai kansallisten kansalaispaneelien edustajaa. EU:n 
ulkoasiainedustaja kutsutaan mukaan keskusteltaessa EU:n kansainvälisestä roolista. Mukaan voidaan 
kutsua myös keskeisten sidosryhmien edustajia. 
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Mitkä ovat Euroopan tulevaisuuskonferenssin hallintoelimet? 

Yhteispuheenjohtajat ja heidän toimielimensä 

Konferenssia johtaa kolme EU:n toimielintä, joita edustavat yhteispuheenjohtajina 
Euroopan parlamentin puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission 
puheenjohtaja. 

● Euroopan parlamentti (705 jäsentä) on yhdessä Euroopan unionin neuvoston 
kanssa EU:n pääasiallinen lainsäätäjä. Sillä on myös valvontaan ja budjettiin liittyviä 
tehtäviä. Kansalaiset valitsevat suoraan sen jäsenet joka viides vuosi. Päätökset 
tehdään yleensä annettujen äänien enemmistöllä3. 

● Euroopan unionin neuvosto on yhdessä Euroopan parlamentin kanssa EU:n 
pääasiallinen lainsäätäjä. Se koostuu kunkin jäsenvaltion kunkin politiikanalan 
ministereistä. Käsiteltävästä asiasta riippuen Euroopan unionin neuvosto tekee 
päätöksensä yksinkertaisella enemmistöllä, määräenemmistöllä tai yksimielisesti. 

● Euroopan komissio on EU:n toimeenpaneva elin. Se ehdottaa uutta 
lainsäädäntöä, panee täytäntöön neuvoston ja parlamentin tekemät päätökset ja 
edustaa EU:ta kansainvälisesti. Komission jäsenet (yksi kustakin maasta) nimetään 
parlamentin ja neuvoston annettua hyväksyntänsä. Päätökset tehdään 
yksimielisesti tai jos niistä äänestetään, yksinkertaisella enemmistöllä. 

 

Johtokunta 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin johtokuntaa johtaa kolme yhteispuheenjohtajaa, 
yksi kustakin kolmesta toimielimestä. Johtokunnassa on kolme jäsentä ja enintään 
neljä tarkkailijaa toimielintä kohden sekä tarkkailijoita kansallisista parlamenteista, ja sinne 
on kutsuttu myös alueiden komitean, talous- ja sosiaalikomitean, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajia. 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 ehdotukset ja niiden 
jatkotoimet. 

Johtokunnan työtä avustaa pienehkö yhteinen sihteeristö, jossa kolmen toimielimen 
työntekijät ovat yhtäläisesti edustettuina. 

                                                 

3Lähde: EU:n toimielimet ja muut elimet (europa.eu/european-union/index_fi) 

http://europa.eu/european-union/index_fi
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Mitkä ovat eurooppalaisten kansalaispaneelien aiheet? 

 

Paneeli 1 

Paneelissa "vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat; nuoriso, 
urheilu, kulttuuri ja koulutus; digitalisaatio" käsitellään taloutemme ja työpaikkojen 
tulevaisuutta erityisesti pandemian jälkeen, kiinnittäen asianmukaista huomiota 
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviin asioihin. Siinä myös käsitellään digitalisaation 
mahdollisuuksia ja haasteita, ja se onkin yksi tärkeimmistä tulevaisuuteen suuntautuvista 
aiheista. Paneeli käsittelee myös Euroopan tulevaisuutta nuorison, urheilun, kulttuurin 
ja koulutuksen aloilla. 

Lisätietoa paneelin aiheista: 

Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat: 
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=fi 

Nuoriso, urheilu, kulttuuri ja koulutus: 
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=fi 

Digitalisaatio: https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=fi 

 

Paneeli 2 

Paneelissa "eurooppalainen demokratia ja eurooppalaiset arvot, oikeudet, 
oikeusvaltioperiaate, turvallisuus" käsitellään demokratiaan liittyviä aiheita, kuten 
vaaleja, osallistumista vaalien välillä, kansalaisten ja heidän valittujen edustajiensa välillä 
havaittua etäisyyttä, medianvapautta ja disinformaatiota. Paneelissa myös käsitellään 
asioita, jotka liittyvät perusoikeuksiin ja arvoihin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja kaikkien 
syrjinnän muotojen torjuntaan. Samalla paneeli käsittelee EU:n sisäistä turvallisuutta, 
kuten eurooppalaisten suojelua terrorismilta ja muilta rikoksilta. 

Lisätietoa paneelin aiheista: 

Eurooppalainen demokratia: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=fi 

Arvot, oikeudet, oikeusvaltioperiaate, turvallisuus: 
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=fi 
 

Paneeli 3 

Paneeli "ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys" liittyy ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, 
ympäristökysymyksiin ja Euroopan unionin uusiin terveyshaasteisiin. Nämä aiheet liittyvät 
myös EU:n tavoitteisiin ja strategioihin, kuten maatalouteen, liikenteeseen ja liikkuvuuteen, 
energiaan ja siirtymiseen hiilen jälkeisiin yhteiskuntiin, tutkimukseen, 
terveydenhuoltojärjestelmiin, terveyskriiseihin vastaamiseen, ehkäiseviin toimiin ja 
terveellisiin elämäntapoihin. 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=fi
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Lisätietoa paneelin aiheista: 

Ilmastonmuutos ja ympäristö: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=fi 

Terveys: https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=fi 
 

Paneeli 4 

Paneelissa "EU maailmassa ja muuttoliike" keskustellaan EU:n roolista maailmassa. 
Tähän kuuluvat muun muassa EU:n turvallisuutta koskevat tavoitteet ja strategiat, 
puolustus, kauppapolitiikka, humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyö, ulkopolitiikka sekä 
naapuruuspolitiikka ja EU:n laajentuminen. Paneeli liittyy myös siihen, miten EU:n olisi 
käsiteltävä muuttoliikettä. 

Lisätietoa paneelin aiheista: 

EU maailmassa: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=fi 

Muuttoliike:  https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=fi 

 

Mikä on prosessin tulos ja kuinka EU:n toimielimet siihen vastaavat? 

Paneelit laativat suosituksia, joista keskustellaan konferenssin täysistunnossa. 

Suosituksessa voidaan joko todeta, miten saadaan muutos aikaan (tietty ratkaisu) tai 

suunta, johon olisi pyrittävä ongelman ratkaisemiseksi (yleinen suositus). 

Konferenssin täysistunnossa esitetään sitten ehdotuksia konferenssin 

johtokunnalle. Kolme toimielintä tarkastelee, miten ne voivat toteuttaa konferenssin 

lopputuloksen pohjalta tehokkaita jatkotoimia, kukin oman toimivaltansa puitteissa ja EU:n 

perussopimusten mukaisesti. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=fi
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Miten paneelien osallistujat voivat käyttää monikielistä digitaalista 
foorumia? 

Monikielinen digitaalinen foorumi (https://futureu.europa.eu/?locale=fi) on Euroopan 
tulevaisuuskonferenssin pääasiallinen ideoiden ja tapahtumien keskus.  Kansalaiset 
kaikkialta Euroopasta voivat esittää suosituksia ja keskustella niistä. Automaattinen 
käännös on saatavilla heidän omalle kielelleen. Foorumia käytetään myös eurooppalaisten 
kansalaispaneelien osallistujien tieto- ja viestintätyökaluna. 

Tilat 

Monikielisessä digitaalisessa foorumissa on kaksi eri tilaa: 

Paneelin tila 

(ainoastaan paneelin osallistujille) 

Julkinen tila 

(kaikille Euroopan kansalaisille) 

Koska sinut on kutsuttu 
osallistumaan yhteen Euroopan 
tulevaisuuskonferenssin neljästä 
eurooppalaisesta 
kansalaispaneelista, voit liittyä oman 
paneelisi tilaan. 

Jos haluat liittyä julkiseen tilaan ja 
tutustua digitaaliseen foorumiin 
kuten kuka tahansa kansalainen 
mistä tahansa Euroopasta, voit 
valita julkisen käyttötilan. 

 
Mitä monikielinen digitaalinen foorumi tarjoaa? 

Monikielisen digitaalisen foorumin tehtävänä on auttaa osallistujia. Paneelin tilassa on 
tietoja istuntojen ohjelmasta, asiantuntijoiden kannanottoja ja asiakirjoja, joita tarvitaan 
keskusteluja varten. Sieltä saat käyttöösi kaikki istunnossa tekemänne työn tulokset, ja 
foorumia käytetään äänestystyökaluna, jolla päätetään suosituksista kolmannen istunnon 
lopussa. Se on myös tila, jossa voi olla yhteydessä kaikkien osallistujien kanssa 
kansalaispaneelien fyysisen vuorovaikutuksen lisäksi, ja siellä voitte jakaa ideoita ja 
keskustella niistä enemmän. Julkisessa tilassa voi olla yhteydessä laajemman yleisön 
kanssa, saada tietoja Euroopan tulevaisuuskonferenssin osana järjestettävistä 
tapahtumista, jakaa ideoitaan ja reagoida kommentteihin. 
 
Pääsy paneelien tiloihin foorumilla 

Mene konferenssin monikieliselle digitaaliselle foorumille 
(https://futureu.europa.eu/?locale=fi). 

Napsauta ylävalikosta "Eurooppalaiset kansalaispaneelit". 

➔ Rajoitettuun tilaan: napsauta "Kansalaispaneelit (paneelien jäsenille)" ja valitse 
oma paneelisi. 

➔ Julkiseen tilaan: napsauta "Kansalaispaneelit (julkinen)". 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=fi
https://futureu.europa.eu/?locale=fi
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Miten rekisteröityä ja osallistua paneeliin? 

 

 

 

Jotta voit esittää ideoitasi tai kommenttejasi, sinun on luotava EU login -tili. 

Kaikki foorumin digitaalinen aineisto on saatavilla omalla kielelläsi. 
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Konferenssin säännöt 

 

Konferenssin säännöissä eli "peruskirjassa" esitetään EU:n arvoja kuvastavat yleiset 
periaatteet ja kriteerit. Tapahtumien järjestäjien on sitouduttava sääntöihin, ja 
konferenssin osallistujien on noudatettava niitä. Tässä on ote niistä: 

 

Haluan osallistua keskusteluun yhteisen tulevaisuutemme painopisteistä Euroopan unionin 

kaikilta alueilta tulevien ja eri taustoja ja elämänaloja edustavien osallistujien kanssa. 

Konferenssin osallistujana sitoudun 

● kunnioittamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja 

eurooppalaisia arvoja, jotka ovat ihmisarvo, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, 

oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien 

oikeudet mukaan luettuina, ja toimimaan kunnioittavasti toisia kohtaan. Näiden 

arvojen kunnioittaminen on osa sitä, mitä eurooppalaisuus tarkoittaa, ja ne ovat 

kaikille EU:n jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jossa vallitsee 

moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, 

yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo; 

 

● osallistumaan konferenssiin rakentavilla ja konkreettisilla ehdotuksilla, joissa 

kunnioitetaan muiden kansalaisten mielipiteitä Euroopan tulevaisuuden 

rakentamiseksi yhdessä; 

 

● pidättäytymään ilmaisemasta, levittämästä tai jakamasta sisältöä, joka on laitonta, 

vihamielistä taikka tahallisesti väärää tai harhaanjohtavaa. Sitoudun 

viittaamaan pelkästään uskottaviin ja luotettaviin lähteisiin, kun jaan sisältöä ja 

tietoja ideoideni tueksi. 

 

● Osallistumiseni konferenssiin on vapaaehtoista, enkä aio käyttää konferenssia 

kaupallisten tai yksinomaan yksityisten etujen ajamiseen. 

 

Peruskirjan koko teksti löytyy osoitteesta: 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=fi. 
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Tiedonhallinta 

Tässä jaksossa pyritään selventämään prosessin avoimuutta ja tiedonhallintaan liittyviä 
asioita. 

 
Osallistujien valinta 

Touko- ja elokuun 2021 välisenä aikana valittiin 800 kansalaista (ja 200 kansalaista 
varalistalle) kaikista eri väestöryhmistä (vain EU:n kansalaisia). Kansalaisiin otettiin 
yleensä yhteyttä puhelimitse (kiinteät ja matkapuhelinnumerot valittiin satunnaisesti) 
useissa eri vaiheissa, jotta henkilöille voitiin selittää paneelien järjestämisen tarkoitus ja 
saada heidän suostumuksensa osallistumiseen. Kun henkilöt olivat ilmaisseet 
suostumuksensa, he saivat toimeksiantokirjeen, jossa selitetään tarkasti, mitä heiltä 
odotetaan. Osallistujat saavat ammattimaista tukea ja ohjausta koko prosessin ajan. 

 

Valintaa koskevat tiedot ja henkilötietojen käsittely 

Valinnan yhteydessä kerätään seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, osoite, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Euroopan komission puolesta valintamenettelyn 
järjestävänä yrityksenä Kantar käsittelee kaikkia keräämiään henkilötietoja luonnollisten 
henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23. lokakuuta 2018 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 säännösten 
mukaisesti. Kantar toimitti osallistujien henkilötiedot ainoastaan Euroopan komissiolle, joka 
toimii rekisterinpitäjänä. Henkilötiedot säilytetään ainoastaan ajan, joka on asianmukainen 
niiden tarkoituksenmukaista ja laillista käyttöä varten, ja tässä tapauksessa tiedot 
säilytetään enintään 12 kuukautta, ellei lainsäädäntö edellytä muuta. Henkilötiedot, joita ei 
enää tarvita, hävitetään siten, että niiden luottamuksellisuutta ei vaaranneta. 

 
Istuntojen tallentaminen 

Eurooppalaisten kansalaispaneelien täysistunto äänitetään ja videoidaan. Ryhmäistuntoja 
ei videoida, mutta ne äänitetään englanninkielisinä organisaatioon liittyvistä syistä. 
Euroopan tulevaisuuskonferenssi käsittelee näitä tietoja aina huolellisesti ja kaikkia 
tietosuojasääntöjä noudattaen. Lisätietoja saa neuvontapalvelusta (helpdesk). 
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Kuvaaminen 

Yleisesti ottaen paneelien täysistunnot ja asiantuntijoiden esitykset lähetetään 
suoratoistona monikielisellä digitaalisella foorumilla ja julkaistaan, mutta paneelien 
osallistujien ryhmäkeskustelut (pienryhmäkokoukset) eivät ole julkisia. 

Istuntojen aikana osallistujia voidaan videoida ja valokuvata. Osallistumalla kansalaiset 
antavat suostumuksensa ja valtuutuksensa Euroopan unionille videokuvata, valokuvata ja 
äänittää osallistujia, ja konferenssin järjestäjillä on oikeus käyttää tätä aineistoa oman 
harkintansa mukaan. Tästä muistutetaan kansalaisia jokaisen paneelin alussa. Järjestäjät 
vapautetaan kaikesta vastuusta tämän suhteen. Jos et halua tulla kuvatuksi tai jos haluat 
lisätietoja kuvamateriaalia koskevasta suostumuksesta, ota yhteyttä neuvontapalveluun 
(info@futureu.events). 

Tiedotusvälineiden edustajat saattavat pyytää sinulta haastattelua. Haastattelua varten 
sinun täytyy aina antaa suostumus etukäteen. Voit aina kieltäytyä. Jos saat tällaisen 
pyynnön ennen istuntoja, voit ottaa yhteyttä neuvontapalveluun, jos tarvitset ohjeita 
(info@futureu.events). 

 
Väärinkäytökset 

Jos joudut jonkinlaisen väärinkäytöksen kohteeksi tai huomaat sellaista Euroopan 
tulevaisuuskonferenssin aikana, ota yhteyttä neuvontapalveluun. 

 

Neuvontapalvelu (helpdesk) 

Paneelin neuvontapalvelusta saat tukea ja vastauksia kaikkiin kysymyksiisi omalla 
kielelläsi. Se hoitaa matkavarauksesi ja tukitarpeet, sille voi ilmoittaa erityistarpeista (esim. 
ruoka, erityistuki), ja se vastaa pyyntöihin reaaliaikaisesti. Neuvontapalvelusta saat 
lisätietoa kaikista logistiikkaan liittyvistä asioista. Ota yhteyttä neuvontapalveluun 
soittamalla numeroon +32 460 249 839 tai lähetä sähköposti osoitteeseen 
info@futureu.events. 

 

 

mailto:info@futureu.events
mailto:info@futureu.events
mailto:info@futureu.events
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