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YHTEENVETO 

Eurooppalaista demokratiaa käsittelevä työryhmä, puheenjohtaja Manfred Weber, 
Euroopan parlamentti 

21. tammikuuta 2022 klo 14.00–16.00 

 
 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  
 

Kokous pidettiin hybridimuodossa ja lähetettiin suoratoistona verkossa (tallenne). Puheenjohtaja 
toivotti jäsenet tervetulleiksi ja kertoi, että kokous alkaisi eurooppalaisten ja kansallisten 
kansalaispaneelien edustajien alustuksella, jonka jälkeen käytäisiin keskustelu. Tavoitteena on jatkaa 
keskusteluja työryhmän määrittelemässä muodossa. Hän korosti, että tiiviin keskustelun ja toisten 
kuulemisen jälkeen on tärkeää aloittaa konkreettisten ehdotusten käsittely. Tässä yhteydessä hän 
muistutti, että ehdotusten olisi perustuttava kansalaisten suosituksiin ja että niistä olisi päästävä 
yhteisymmärrykseen ainakin Euroopan parlamentin, neuvoston, komission ja kansallisten 
parlamenttien kesken. Prosessin helpottamiseksi olisi parasta päästä yhteisymmärrykseen jo 
työryhmässä. Puheenjohtaja pani myös merkille työryhmän aiheisiin kohdistuvan merkittävän 
poliittisen kiinnostuksen ja viittasi erityisesti presidentti Macronin äskettäiseen puheenvuoroon 
Euroopan parlamentissa1. 
  

2. Keskustelu 
 
Keskustelu alkoi kahden eurooppalaista demokratiaa ja eurooppalaisia arvoja, oikeuksia, 
oikeusvaltioperiaatetta ja turvallisuutta käsittelevää eurooppalaista kansalaispaneelia edustavan 
kansalaisen alustuksella. He kiittivät puheenjohtajan tapaa järjestää työryhmän kokoukset ja totesivat, 
että muutamaa ensimmäistä kahta pilaria koskevaa suositusta ei ollut voitu käsitellä kattavasti 
joulukuussa. He toivat esille erityisesti suositukset, jotka koskivat suoraa demokratiaa, Euroopan 
unionin perustuslakisopimusprosessia ja demokraattisten arvojen vahvistamista EU:ssa. Lisäksi he 
selittivät yksityiskohtaisemmin suosituksiaan, jotka koskevat kansalaisten osallistumista, EU:ta 
koskevaa kansalaiskasvatusta ja tiedottamista sekä nuorisoa. He korostivat sen merkitystä, että 
kansalaiset voivat osallistua enemmän päätöksentekoprosessiin erilaisten välineiden, kuten 
kansalaiskokousten, kautta. Lisäksi he korostivat, että samalla on tärkeää varmistaa poliittisen 
kasvatuksen vähimmäistaso kaikissa unionin jäsenvaltioissa ja luotettavien tietojen saatavuus.  
 
Belgiasta, Ranskasta ja Alankomaista kotoisin olevat kansalaisten edustajat esittelivät kansallisten 
paneeliensa keskeiset tulokset ja totesivat, että kansallisten paneelien ja Euroopan tason suositukset 
ovat monelta osin yhtäläisiä. He toivat erityisesti esille tietovajeen, josta useiden jäsenvaltioiden 
kansalaiset olivat huomauttaneet, sekä tähän liittyvät ongelmat, jotka koskevat valeuutisia, 
toimielinten viestinnän saavutettavuutta ja koulutuksen ja tiedotusvälineiden olennaisen tärkeää 
roolia. Joissakin paneeleissa käsiteltiin myös Euroopan parlamentin vaaleja, toimielinten roolia sekä 
tarvetta lisätä päätöksenteon avoimuutta ja tehokkuutta.  

 
1 Presidentti Macron ryhtyi toimimaan Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteispuheenjohtajana, kun Ranskan 
kausi EU:n neuvoston puheenjohtajana alkoi 1. tammikuuta 2022. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
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2.1. Demokratiaa ja vaaleja sekä päätöksentekoa koskeva alustuksen jälkeinen keskustelu 
 
Alustusten jälkeisessä keskustelussa useat puhujat esittivät perusteluja sen puolesta ja sitä vastaan, 
että siirrytään äänestysjärjestelmään, jossa äänestetään Euroopan unionin tason puolueita, joilla on 
ehdokkaita useista jäsenvaltioista (ylikansalliset listat), että Euroopan komission puheenjohtajan 
nimittäminen kytketään Euroopan parlamentin vaalien tulokseen tai että harkitaan jopa 
mahdollisuutta valita komission puheenjohtaja suoraan. Jotkut puhujat mainitsivat mahdollisuuden 
siirtyä neuvostossa yksimielisyyttä edellyttävistä äänestyksistä määräenemmistöäänestyksiin, ottaa 
käyttöön Euroopan parlamentin lainsäädäntöaloiteoikeus tai aloittaa Euroopan unionin 
perustuslakiprosessi. Jotkut jäsenet ilmoittivat olevansa valmiita muuttamaan perussopimuksia, toiset 
taas varoittivat muutosten tekemisestä tässä vaiheessa ja toivat esille monia tärkeitä kansalaisten 
suosituksia, jotka koskivat eurooppalaisen demokratian parantamista ja jotka voitaisiin panna 
täytäntöön nykyisissä puitteissa. Jotkut puhujat tiedustelivat, miten monikielisen digitaalisen foorumin 
kannanotot voitaisiin ottaa huomioon työryhmän tulevassa työssä. Yksi jäsen toi esille 
työpaikkademokratian merkityksen sosiaalisen markkinatalouden keskeisenä tekijänä. 
 
  

2.2. Kansalaisten osallistuminen ja nuoriso 
 
Jäsenet olivat hyvin yksimielisiä tarpeesta parantaa tiedottamista ja ottaa kansalaiset paremmin 
mukaan EU:n päätöksentekoon. Jotkut jäsenet ilmaisivat kannattavansa ajatusta järjestää 
säännöllisesti kansalaiskokouksia EU:n tasolla käytävän keskustelun monipuolistamiseksi. 
Keskustelussa palautettiin mieleen myös ajatus luoda verkkoon parempia foorumeita kuulemisia 
varten. Jotkut jäsenet huomauttivat, että osallistumisvälineitä ja kuulemismekanismeja on jo 
olemassa. Lisäksi huomautettiin, että tällaisten välineiden olisi joka tapauksessa katsottava 
täydentävän edustuksellista demokratiaa ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ja 
työmarkkinaosapuolten osallistumista ja että näillä kaikilla on omat tehtävänsä. Kansalaiset korostivat, 
että heille on tärkeää tuntea, että heitä kuullaan ja että keskusteluissa ja tarkasteluissa otetaan 
huomioon valikoimatta kaikki heidän suosituksensa.  
 
Euroopan unionin kansalaisuutta koskevan paremman koulutuksen ja EU:ta koskevan tiedotuksen 
katsottiin liittyvän läheisesti kansalaisten osallistumisen edistämiseen. Todettiin, että EU:n tason 
demokraattiset prosessit ovat monimutkaisia, minkä vuoksi on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota 
selkeään ja yksinkertaiseen viestintään. Disinformaatio-ongelma ja tiedotusvälineiden rooli EU:ta 
koskevien tietojen välittämisessä otettiin esille. Jotkut jäsenet totesivat, että kansalliset parlamentit 
voisivat valvoa maansa hallitusta ja edistää EU-asioita koskevaa keskustelua kansallisella tasolla.  
 
Äänioikeuden alaikärajaa koskevat jäsenten kommentit olivat eriäviä. Keskustelussa ehdotettiin 
nuorten positiivista syrjintää demokraattisissa prosesseissa ja nuoriin kohdistuvien lainsäädännön 
vaikutusten arviointia.  
 
Konferenssin johtokunnan yhteispuheenjohtaja, komission varapuheenjohtaja Šuica korosti toimia, 
joita toimielimet olivat jo toteuttaneet kansalaisten suosituksissa esitettyjen aiheiden osalta, ja 
palautti mieleen, että parlamentin puhemies ja neuvoston ja komission puheenjohtajat olivat 
sitoutuneet kuulemaan ja pohtimaan, mitä voitaisiin tehdä esitettyihin huolenaiheisiin puuttumiseksi 
jatkossa.   
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3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja piti päätöspuheenvuoron, jossa hän ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että keskustelussa 
oli keskitytty kansalaisten suosituksiin ja erityisesti suosituksiin, jotka koskivat kansalaisten mukaan 
ottamista ja osallistumista, joita kansalaiset pitivät olennaisen tärkeinä. Hän katsoi, että työryhmän 
seuraavassa kokouksessa voitaisiin käsitellä kahta jäljelle jäänyttä pilaria (täytäntöönpanovalta sekä 
toissijaisuusperiaate ja menettelyt), jotka ovat luonteeltaan teknisempiä. Jatkotoimien osalta hän 
totesi jälleen haluavansa aloittaa konkreettisten ehdotusten käsittelyn. Tämä voitaisiin toteuttaa 
laatimalla pohjaksi kirjallinen asiakirja / epävirallinen asiakirja, jonka laatimiseen kansalaiset otettaisiin 
asiaankuuluvalla tavalla mukaan. Lisäksi olisi tärkeää ottaa huomioon, mitä aloitteita on jo toteutettu, 
mitä on suunnitteilla ja mitä työtä on vielä tehtävä. Hän korosti, että kaikkien jäsenten olisi oltava 
valmiita tekemään kompromisseja prosessissa, jotta se saataisiin päätökseen.  
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LIITE I – 21. tammikuuta 2022 pidettävän kokouksen esityslista 
 

 

 

EUROOPPALAISTA DEMOKRATIAA KÄSITTELEVÄN TYÖRYHMÄN 
KOLMANNEN KOKOUKSEN  

 ESITYSLISTA  
 
 

Perjantai 21. tammikuuta 2022 klo 14.00–16.00 
(hybridimuodossa) 

 

 
1. Kokouksen avaus (puheenjohtaja)  

 

2. Eurooppalaisen kansalaispaneelin ja kansallisten kansalaispaneelien edustajien 

alustus suosituksista, jotka liittyvät eurooppalaiseen demokratiaan, sekä keskustelu  

 

3. Keskustelu eurooppalaisesta demokratiasta 

3.1 Toimeenpanovalta 

3.2 Toissijaisuusperiaate ja menettelyt 

3.3 Kansalaisten osallistuminen ja nuoriso 

 

4. Puheenjohtajan alustus monikielisellä digitaalisella foorumilla parhaillaan 

käytävistä keskusteluista 

 

5. Muut asiat 

 

6. Kokouksen päättäminen (puheenjohtaja) 
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LIITE II – Luettelo eurooppalaista demokratiaa käsittelevän työryhmän jäsenistä 
 

Manfred WEBER (Euroopan parlamentti)  

   

Etunimi Sukunimi Osapuoli 

Chiara ALICANDRO Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Michalakis ASIMAKIS Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Zoltán  BALCZÓ Kansalliset parlamentit 

Olga BAUM Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Matouš BĚLOHLÁVEK Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Brando BENIFEI Euroopan parlamentti 

Mara BIZZOTTO Euroopan parlamentti 

Damian BOESELAGER Euroopan parlamentti 

Ioannis  BOURNOUS Kansalliset parlamentit 

Nicolai BOYSEN Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

Martina BRAMBILLA Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Gari  CAPPELLI Kansalliset parlamentit 

Vasco CORDEIRO Alueiden komitea 

Annemieke DE CLERCK Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Bruno  DIAS Kansalliset parlamentit 

Gašper  DOVŽAN Neuvosto 

Aleksandra  DULKIEWICZ Paikallinen/alueellinen edustaja 

Pascal DURAND Euroopan parlamentti 

Anna ECHTERHOFF Kansalaisyhteiskunta 

Sandro GOZI Euroopan parlamentti 

Eva Kjer  HANSEN Kansalliset parlamentit 

Pablo  HISPÁN Kansalliset parlamentit 

Pat Kelly Neuvosto 

Antonia KIEPER Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Wepke KINGMA Neuvosto 

Tomáš KOZÁK Neuvosto 

Zdzisław KRASNODĘBSKI Euroopan parlamentti 

Reinhold  LOPATKA Kansalliset parlamentit 

Esther LYNCH Työmarkkinaosapuolet 

Evangelos MEIMARAKIS Euroopan parlamentti 

Aleksandar MILISOV Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Kansalliset parlamentit 

Dorien NIJS Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Anti  POOLAMETS Kansalliset parlamentit 

Arnoldas PRANCKEVIČIUS Neuvosto 
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Paulo RANGEL Euroopan parlamentti 

Ariane  RODERT Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Hans  ROTHENBERG Kansalliset parlamentit 

Domènec Miquel RUIZ DEVESA Euroopan parlamentti 

Hermano  SANCHES RUIVO Paikallinen/alueellinen edustaja 

Axel  SCHÄFER Kansalliset parlamentit 

Kaspar SCHULTZ Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

Pedro SILVA PEREIRA Euroopan parlamentti 

Sven SIMON Euroopan parlamentti 

Lucie  STUDNICNA Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Dubravka SUICA Euroopan komissio 

Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Apostolos TZITZIKOSTAS Alueiden komitea 

Bastiaan  VAN APELDOORN Kansalliset parlamentit 

Andris VĪTOLS Neuvosto 

 


