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Johdanto

Euroopan parlamentin puheenjohtaja 
David Sassoli, EU:n neuvostoa edustanut 
Portugalin pääministeri António Costa ja 
komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen 
allekirjoittivat 10. maaliskuuta 2021 yhteisen 
julistuksen Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä 
konferenssista . Heidän lupauksensa oli 
yksinkertainen: luodaan kansalaiskeskeinen, 
ruohonjuuritasolta lähtevä prosessi, jossa 
kaikilla eurooppalaisilla on tilaisuus kertoa, 
mitä he odottavat Euroopan unionilta, ja 
omaksua suurempi rooli Euroopan unionin 
tulevaisuuden hahmottelussa . Tehtävä itse oli 
sen sijaan äärimmäisen haastava: ensimmäistä 
kertaa järjestettiin ylikansallinen, monikielinen 
ja toimielinten välinen keskustelevaan 
demokratiaan perustuva prosessi, johon 
osallistuu tuhansia Euroopan kansalaisia sekä 
poliittisia toimijoita, työmarkkinaosapuolia, 
kansalaisyhteiskunnan edustajia sekä keskeisiä 
sidosryhmiä konferenssin työjärjestyksen 
artiklan 16 mukaisesti.

Kuukausia kestäneiden tiiviiden keskustelujen 
jälkeen konferenssi sai työnsä päätökseen 
9. toukokuuta 2022. Tuloksena oli loppuraportti, 
joka sisältää 49 suositusta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle . 
Suositukset heijastavat Euroopan kansalaisten 
odotuksia, jotka liittyvät yhdeksään 
aiheeseen: Vahvempi talous, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja työllisyys; Koulutus, 
kulttuuri, nuoriso ja urheilu; Digitalisaatio; 
Eurooppalainen demokratia; Arvot ja 
oikeudet, oikeusvaltioperiaate, turvallisuus; 
Ilmastonmuutos, ympäristö; Terveys; EU 
maailmassa; ja Muuttoliike . Kaikki aiheet 
esitellään tässä loppuraportissa, jonka 
tarkoituksena on myös antaa yleiskuva 
tämän ainutlaatuisen prosessin yhteydessä 
toteutetuista eri toimista .

Konferenssilla on kolme yhteispuheenjohtajaa 
– Guy Verhofstadt Euroopan parlamentista, 
Ana Paula Zacarias, Gašper Dovžan ja Clément 
Beaune kukin vuorollaan EU:n neuvostosta ja 
Dubravka Šuica Euroopan komissiosta – ja 
sitä ohjaa johtokunta (jossa kukin toimielin 
on yhtäläisesti edustettuna ja mukana on 
keskeisten sidosryhmien tarkkailijoita) . Kyseessä 
on uraauurtava kansainvälinen keskustelevan 
demokratian prosessi . Koronaviruspandemian 
ja Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen 
yhteydessä konferenssi on myös osoittanut 
historiallisen merkityksensä ja tärkeytensä . 
Konferenssille luotiin monikielinen digitaalinen 
foorumi, jonka kautta EU:n kansalaiset saivat 
antaa panoksensa EU:n 24 kielellä, ja sen 
puitteissa järjestettiin neljä eurooppalaista 
kansalaispaneelia, kuusi kansallista 
kansalaispaneelia, tuhansia kansallisia 
ja paikallisia tapahtumia sekä seitsemän 
täysistuntoa . Konferenssin järjestäminen 
on osoitus EU:n toimielinten, jäsenmaiden 
ja ennen kaikkea Euroopan kansalaisten 
ennennäkemättömästä halusta keskustella 
Euroopan unionin haasteista ja prioriteeteista 
ja käyttää uutta lähestymistapaa Euroopan 
yhdentymishankkeeseen .

Tämä on kuitenkin vasta alkua . Konferenssin 
perustamisasiakirjan mukaisesti Euroopan 
parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio 
pohtivat nopeasti tehokkaita jatkotoimia oman 
toimivaltansa puitteissa ja perussopimusten 
mukaisesti . Kaikkien kolmen toimielimen 
sitoutuminen tähän on ensiarvoisen tärkeää .
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I . 
Konferenssin 
rakenne
Euroopan tulevaisuuskonferenssiI oli 
innovatiivinen prosessi, joka toi uuden 
mahdollisuuden keskustella kansalaisten kanssa 
Euroopan haasteista ja prioriteeteista, tukea 
Euroopan yhdentymishankkeen demokraattista 
oikeutusta sekä pitää yllä kansalaisten 
halua tukea yhteisiä tavoitteita ja arvoja . Se 
oli kansalaiskeskeinen ruohonjuuritasolta 
nouseva prosessi, jossa eurooppalaiset voivat 
ilmaista mielipiteensä siitä, mitä he odottavat 
Euroopan unionilta . Konferenssi oli Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission 
yhteinen hanke, jossa ne toimivat yhteistyössä 
EU:n jäsenmaiden kanssa yhdenvertaisina 
kumppaneina .

I  https://futureu.europa.eu/?locale=fi

https://futureu.europa.eu/?locale=fi
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1 . Yhteinen julistus

II  https://futureu .europa .eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaHdFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIi
OiJibG9iX2lkIn19--03b1e8498059503731f5f1051e670c992235fc86/Conference_Charter_en__2_ .pdf

Euroopan parlamentin puheenjohtaja David 
Sassoli, Portugalin pääministeri António 
Costa EU:n neuvoston edustajana ja Euroopan 
komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen 
allekirjoittivat 10. maaliskuuta 2021 yhteisen 
julistuksen Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä 
konferenssista . Tämä pohjusti tien uudenlaiselle 
avoimelle ja osallistavalle eurooppalaiselle 
demokraattiselle toiminnalle, jonka keskiössä 
ovat kansalaiset .

Konferenssi luotiin kaikkien kolmen toimielimen 
puheenjohtajien johdolla, ja he toimivat sen 
yhteispuheenjohtajina . Heidän tukenaan oli 
johtokunta, jossa puheenjohtajina toimivat 
kutakin kolmea EU:n toimielintä edustavat 
jäsenet yhdessä .

Yhteisen julistuksen mukaisesti luotiin seuraavat 
rakenteet:

 J Johtokunta, joka valvoi konferenssin 
järjestämistä . Siihen kuului edustajia kaikista 
kolmesta EU:n toimielimestä (kolme jäsentä 
kustakin sekä neljä tarkkailijaa) sekä unionin 
asioita käsittelevien parlamentaaristen 
elinten konferenssin (COSAC) 
puheenjohtajatroikan edustajia . Tarkkailijoina 
mukaan kutsuttiin alueiden komitea ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea sekä 
työmarkkinaosapuolten edustajia .

 J Yhteinen sihteeristö, jossa kolme toimielintä 
olivat yhtäläisesti edustettuina ja joka 
avusti johtokuntaa sen työssä . Työryhmä, 
jonka yhteispuheenjohtajina toimivat 
kunkin kolmen toimielimen edustajat, valvoi 
johtokunnan kokousten, konferenssin 
täysistuntojen ja eurooppalaisten 
kansalaispaneelien perustamista ja 
valmistelua . Se vastasi koko prosessin 
ajan yhteistyössä palveluntarjoajien 
kanssa monikielisen digitaalisen foorumin 
hallinnoinnista ja välitavoitteita koskevasta 
raportoinnista . Työryhmän erityinen 
kokoonpano mahdollisti jatkuvan kollegisen 
vastuun ja varmisti synergian ja tehokkuuden 
kaikissa työvaiheissa .

 J Konferenssin täysistunto (lisätietoja 
luvussa III), jossa keskusteltiin kansallisten 
ja eurooppalaisten kansalaispaneelien 
suosituksista aiheittain ryhmitellysti, 
noudattaen täysin EU:n arvoja ja konferenssin 
peruskirjaaII, määrittelemättä ennalta tuloksia 
ja rajoittamatta soveltamisalaa etukäteen 
määriteltyihin politiikan aloihin . Kerätyistä 
tiedoista keskusteltiin tarvittaessa myös 
monikielisellä digitaalisella foorumilla . 
Täysistunnon keskustelujen ja ehdotusten 
valmistelua varten perustettiin yhdeksän 
temaattista työryhmää .

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaHdFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--03b1e8498059503731f5f1051e670c992235fc86/Conference_Charter_en__2_.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaHdFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--03b1e8498059503731f5f1051e670c992235fc86/Conference_Charter_en__2_.pdf
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2 . Työjärjestys 
Johtokunta hyväksyi 9 . toukokuuta 2021 
konferenssin työjärjestyksen, joka oli laadittu 
Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä 
konferenssista annetun yhteisen julistuksen 
mukaisesti ja jossa vahvistetaan konferenssin 
perusteet ja periaatteet .

Työjärjestys muodosti puitteet konferenssin eri 
rakenteiden työskentelylle ja vuorovaikutukselle .

3 . Konferenssitapahtumat
Yhteisen julistuksen mukaisesti kullakin EU:n 
jäsenmaalla ja toimielimellä oli mahdollisuus 
järjestää konferenssin puitteissa tapahtumia 
omia kansallisia tai institutionaalisia rakenteitaan 
hyödyntäen ja antaa näin lisäpanoksia 
konferenssille (lisätietoja luvussa II C) .

Tältä pohjalta EU:n toimielimiä ja elimiä, 
jäsenmaita, alue- ja paikallisviranomaisia, 
järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa, 
työmarkkinaosapuolia ja kansalaisia pyydettiin 
järjestämään tapahtumia yhteistyössä 
kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmien 
kanssa Euroopan laajuisesti sekä kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla monenlaisissa 
muodoissa eri puolilla Eurooppaa ja 
raportoimaan näiden tapahtumien tuloksista 
digitaalisella foorumilla . Tällaisia tapahtumia 
järjestettiin tuhansia, ja mukana oli noin 650 000 
osallistujaa .

4 . Monikielisen 
digitaalisen foorumin 
avaaminen
Monikielisen digitaalisen foorumin (lisätietoja 
luvussa II A) tarkoituksena oli antaa 
kansalaisille mahdollisuus jakaa yhteisen 
julistuksen mukaisesti ajatuksia ja lähettää 
ehdotuksia verkossa . Se oli tärkein koontipaikka 
konferenssin eri osia koskeville kansalaisten 
kannanotoille ja interaktiivinen väline, jonka 
kautta voitiin jakaa ajatuksia sekä tietoja 
konferenssin puitteissa järjestettävistä lukuisista 
tapahtumista ja keskustella niistä . Foorumi 
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julkistettiin 19. huhtikuuta 2021. Foorumille 
esitettiin yli 17 000 ideaa. Foorumille esitetyistä 
ideoista ja kannanotoista laadittiin raportteja 
koko konferenssin ajan .

Näitä ideoita ja kannanottoja käsiteltiin 
eurooppalaisissa kansalaispaneeleissa, ja niistä 
keskusteltiin konferenssin täysistunnossa .

5 . Eurooppalaiset 
kansalaispaneelit
Yhteisen julistuksen mukaisesti konferenssin 
keskeisenä ja näkyvimpänä innovatiivisena 
piirteenä olivat konferenssin pääaiheista 
järjestetyt eurooppalaiset kansalaispaneelit 
(lisätietoja luvussa II B) .

Kansalaispaneeleihin valittiin sattumanvaraisesti 
800 kansalaista, jotka edustivat EU:n sosiologista 
ja maantieteellistä monimuotoisuutta . Paneeleja 
oli neljä, kussakin oli mukana 200 kansalaista, 
ja niihin kuului kolme keskustelutilaisuutta . 
Eurooppalaiset kansalaispaneelit esittivät 
suosituksia, jotka otettiin huomioon konferenssin 
keskusteluissa ja erityisesti konferenssin 
täysistunnoissa .

Johtokunnan yhteispuheenjohtajat vahvistivat 
yhdessä kansalaispaneelien järjestämistä 
koskevat käytännön järjestelyt työjärjestyksen 

III  OECD, Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions, 2020 https://www .oecd .org/gov/open-government/
innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights .pdf

ja yhteisen julistuksen mukaisesti ja ilmoittivat 
asiasta etukäteen johtokunnalle .

Johtokunnalle tiedotettiin säännöllisesti 
eurooppalaisten kansalaispaneelien perustamista 
ja järjestämistä koskevista toimista .

6 . Kansalliset 
kansalaispaneelit
Yhteisen julistuksen mukaisesti jäsenmaat 
saivat järjestää kansallisia paneeleita . Niiden 
jäsenmaiden avustamiseksi, jotka aikoivat 
järjestää kansallisia kansalaispaneeleja, 
yhteispuheenjohtajat hyväksyivät ohjeet, jotka 
lähetettiin johtokunnalle 26. toukokuuta 2021. 
Näin varmistettiin, että kansalliset paneelit 
järjestetään samojen periaatteiden mukaisesti 
kuin eurooppalaiset kansalaispaneelit . Ohjeisiin 
sisältyivät OECD:n periaatteiden mukaiset hyvän 
keskustelun periaatteetIII. Kukin jäsenmaa 
sai päättää, järjestääkö se kansallisen 
kansalaispaneelin . Kansalaispaneelin järjesti 
kaikkiaan kuusi jäsenmaata (Alankomaat, Belgia, 
Italia, Liettua, Ranska ja Saksa) .

Yhteisen julistuksen mukaisesti kansallisten 
kansalaispaneelien suositukset esiteltiin 
ja niistä keskusteltiin konferenssin 
täysistunnoissa samanaikaisesti eurooppalaisten 
kansalaispaneelien suositusten kanssa .

https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf.
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf.
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II. 
Osallistuminen 
konferenssiin: 
kansalaisten 
ehdotukset
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(A) Monikielinen digitaalinen foorumi

Monikielinen digitaalinen foorumi otettiin 
käyttöön 19. huhtikuuta 2021, ja se toimi 
konferenssin tärkeimpänä koontipisteenä. 
Sen kautta kaikki kansalaiset EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä kansalaisyhteiskunta, 
työmarkkinaosapuolet ja muut sidosryhmät 
saivat mahdollisuuden osallistua konferenssiin.

Foorumi luotiin erityisesti konferenssia 
varten käyttäen kansalaisten osallistumiseen 
tarkoitettua Decidim-nimistä eurooppalaista 
avoimen lähdekoodin ohjelmistoa. Tämä 
oli uraauurtavaa Euroopan tasolla mutta 
myös maailmanlaajuisesti mittakaavan, 
interaktiivisuuden ja monikielisyyden suhteen. 
Kaikki ideat ja kommentit olivat saatavilla 
konekäännöksinä kaikilla EU:n 24 virallisella 
kielellä. Keskustelu järjestettiin seuraavien 
kymmenen aiheen ympärille: ”ilmastonmuutos 
ja ympäristö”, ”terveys”, ”vahvempi talous, 
sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys”, 
”EU maailmassa”, ”arvot ja oikeudet, 
oikeusvaltioperiaate, turvallisuus”, ”digitalisaatio”, 
”eurooppalainen demokratia”, ”muuttoliike”, 
”koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu” sekä 
”muut ideat”.

Foorumiin oli mahdollista osallistua eri tavoin.

Kuka tahansa sai jakaa ajatuksiaan edellä 
mainituista kymmenestä aiheesta. Lisäksi oli 
mahdollista kommentoida muiden ajatuksia. 
Foorumi tarjosi näin mahdollisuuden aitoon 
yleiseurooppalaiseen keskusteluun kansalaisten 
kesken. Osallistujat saivat myös tukea ideoita 
ilmoittamalla kannattavansa toisten käyttäjien 
kannanottoja.

Toinen tärkeä tapa osallistua konferenssiin oli 
järjestää tapahtumia (virtuaalisia, fyysisiä tai 
hybriditapahtumia), ilmoittaa niistä foorumilla, 
raportoida niiden tuloksista ja linkittää 
niitä ideoihin. Tapahtumien järjestäjille oli 
foorumilla oppaita ja tiedotusmateriaalia, joilla 
pyrittiin varmistamaan, että tapahtumat ovat 
interaktiivisia ja osallistavia.

Foorumilla oli olennainen rooli koko 
prosessin läpinäkyvyydessä ja tietojen 
saatavuudessa. Siellä oli saatavilla tietoa 
konferenssista (konferenssin täysistunnosta 

ja täysistunnon työryhmistä, eurooppalaisista 
kansalaispaneeleista, kansallisista paneeleista 
ja tapahtumista sekä johtokunnasta). 
Täysistuntokeskustelut ja työryhmien kokoukset 
sekä eurooppalaisten kansalaispaneelien 
täysistunnot suoratoistettiin foorumilla. Kaikki 
tieto on jatkossakin saatavilla foorumilla.

Foorumia parannettiin mahdollisuuksien mukaan 
koko prosessin ajan, muun muassa lisäämällä 
siihen toimintoja tai visuaalisia materiaaleja. Ajan 
mittaan foorumin saavutettavuutta parannettiin 
myös vammaisten henkilöiden kannalta.

Kaikki foorumiin lisätty sisältö oli julkisesti 
saatavilla, samoin kuin digitaaliseen foorumin 
liittyvät avoimet tiedostot, millä varmistettiin 
täysi avoimuus. Vastausten keräämisen ja 
analysoinnin helpottamiseksi komission 
yhteinen tutkimuskeskus kehitti automaattisen 
tekstianalyysityökalun ja analyysialustan, joka 
mahdollisti foorumin sisällön monikielisen 
tulkinnan ja perusteellisen analysoinnin. 
Analyysialusta oli keskeinen väline säännöllisen 
ja yhtenäisen laadukkaan raportoinnin 
tarjoamiseksi eri kielillä. Lisäksi Euroopan 
komissio järjesti maaliskuussa 2022 Datathon-
kokouksen, jossa kannustettiin etsimään uusia 
malleja avoimen data-aineiston analysointiin ja 
tuettiin datan analysointiprosessin avoimuutta.

Yleiskuvan saamiseksi ulkopuolinen 
palveluntarjoaja laati foorumille lisätystä 
sisällöstä raportteja, jotka julkaistiin itse 
foorumilla. Ensimmäinen väliraportti julkaistiin 
syyskuussa. Siinä käsiteltiin 2. elokuuta 2021 
mennessä kerättyjä tietoja. Lokakuun 2021 
puolivälissä julkaistiin toinen väliraportti, joka 
kattoi lisätyn sisällön 7. syyskuuta 2021 saakka. 
Kolmas väliraportti julkaistiin joulukuussa 2021, 
ja se kattoi 3. marraskuuta 2021 mennessä 
lisätyn sisällön. Konferenssin viimeisen vaiheen 
alkaessa viimeisin raportti, jota hyödynnettiin 
konferenssin täysistunnoissa, julkaistiin 
maaliskuun puolivälissä 2022, ja siinä otettiin 
huomioon digitaaliselle alustalle 20. helmikuuta 
2022 mennessä lisätty sisältö. Aikataulu oli 
näkyvästi esillä alustalla ja muualla, minkä 
johdosta sisällön määrä kasvoi huomattavasti 
tammi- ja helmikuussa 2022. Toukokuun 9. 
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päivään mennessä lisätty sisältö esitetään 
lisäraportissa. Foorumille lisättyä sisältöä 
koskevat täydentävät raportit asetettiin saataville 
jäsenmaittain samaan aikaan kuin syys- ja 
joulukuussa 2021 sekä maaliskuussa 2022 
toimitetut raportit.

Näissä raporteissa keskityttiin ennen kaikkea 
foorumille lisätyn sisällön kvalitatiiviseen 
analyysiin, ja tavoitteena oli yleiskuvan 
saaminen foorumilla ehdotettujen ja 
tapahtumissa käsiteltyjen ideoiden laajuudesta 
ja moninaisuudesta. Tätä varten tutkimusryhmä 
teki manuaalisen tekstianalyysin ja 
ryhmitteli lisätyn sisällön komission yhteisen 
tutkimuskeskuksen tarjoamien analyysivälineiden 
avulla. Tämä antoi mahdollisuuden määrittää 
yhteiset teemat ja alateemat, jotka on 
kuvattu yksityiskohtaisesti kunkin aiheen 
yhteydessä ja esitetty nopean yleiskuvan 

saamiseksi tiivistetysti miellekartoissa. Tämän 
kvalitatiivisen lähestymistavan täydentämiseksi 
kvantitatiivisilla tekijöillä kunkin raportin 
tekstissä mainittiin usein toistuneet tai paljon 
kannatusta tai kommentteja saaneet teemat, 
alateemat tai ideat. Tarkoituksena oli antaa 
konferenssin tietyissä vaiheissa tilannekatsaus 
sekä esitellä suurta kiinnostusta tai keskustelua 
herättäneitä kysymyksiä. Raporteissa 
luotiin myös yleiskatsaus osallistujien 
sosiodemografisiin tietoihin. Vaikka vastaajilta 
pyydettiin vapaaehtoisesti tietoja asuinmaasta, 
koulutustaustasta, iästä, sukupuolesta ja 
ammattiasemasta, kokonaiskuvan saaminen 
niistä oli kuitenkin rajallista. Esimerkiksi 
26,9 prosenttia kaikesta lisätystä sisällöstä oli 
peräisin osallistujilta, jotka eivät ilmoittaneet 
asuinmaataan.

Foorumin avaamisesta alkaen eniten 
lisättyä sisältöä, kuten ideoita, kommentteja 
ja tapahtumia on saanut Eurooppalainen 
demokratia -aihepiiri. Toisella sijalla on 
Ilmastonmuutos ja ympäristö. Muut ideat 
-otsikon alle lisätty sisältö on kolmannella sijalla, 
ja seuraavina ovat Arvot, oikeudet, oikeusvaltio 
ja turvallisuus ja Vahvempi talous, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja työllisyys.

Foorumin lisättyä sisältöä koskevat raportit, 
myös miellekartat, tarjosivat arvokkaan panoksen 
eurooppalaisten kansalaispaneelien työhön. 
Kunkin kolmen istuntonsa alussa paneeleille 
esiteltiin raporttien tärkeimmät havainnot 
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ja miellekartat ja annettiin linkit koottuihin 
raportteihin. Monet foorumilla esitetyt ideat on 
näin ollen otettu huomioon eurooppalaisten 
kansalaispaneelien suosituksissa.

Raporteista keskusteltiin myös konferenssin 
täysistunnoissa 23. lokakuuta 2021 alkaen 
sekä niitä edeltävissä työryhmien kokouksissa. 
Foorumin panoksella täydennettiin näin ollen 
edelleen konferenssin täysistunnossa laadittuja 
ehdotuksia.

Monikielisellä digitaalisella foorumilla oli 
20. huhtikuuta 2022 mennessä käynyt lähes 
5 miljoonaa yksittäistä vierailijaa, ja siellä oli yli 
50 000 aktiivista osallistujaa, 17 000 keskusteltua 
ideaa ja yli 6 000 rekisteröityä tapahtumaa. 
Näiden lukujen takana on tuhansia sitoutuneita 
kansalaisia, jotka jakavat lukuisia ideoita ja 
keskustelevat niistä sekä järjestävät useita 
omaperäisiä ja innovatiivisia tapahtumia eri 
jäsenmaissa.

Kaikkien foorumia käyttävien oli 
sitouduttava konferenssin peruskirjaan ja 
osallistumissääntöihin sen varmistamiseksi, 
että foorumi on tila, jossa kansalaiset kaikilta 
elämänaloilta ja kaikista unionin kolkista 
tuntevat olonsa mukavaksi ja tervetulleeksi 
osallistumaan keskusteluun. Perusoikeuskirjan 
ja osallistumissääntöjen noudattaminen 
varmistettiin moderointitiimillä, joka työskenteli 
koko konferenssin ajan johtokunnan puolesta 
yhteisen sihteeristön valvonnassa. Sisältöä 
ei moderoitu etukäteen. Jos lisätty sisältö 

piilotettiin, käyttäjät saivat moderointitiimiltä 
viestin, jossa selitettiin toimenpiteen syy. Tietoa 
moderoinnin periaatteista ja prosessista on 
saatavilla foorumin Usein kysyttyä -osiossa.

19. huhtikuuta 2021 ja 20. huhtikuuta 2022 
välisenä aikana piilotettiin 430 ideaa (2,4 %), 
312 kommenttia (1,4 %) ja 396 tapahtumaa 
(6,0 %). Noin 71 prosenttia ideoista 
piilotettiin muun muassa ehdotuksen 
puuttumisen, roskapostin, käyttäjän pyynnön, 
henkilökohtaisten tietojen tai siihen liittyvän 
sopimattoman kuvan vuoksi. Noin 17 prosenttia 
piilotetuista ideoista oli päällekkäisiä kopioita. 
Vain 11 prosenttia ideoista piilotettiin loukkaavan 
sisällön vuoksi. Suurin osa tapahtumista 
(76 %) piilotettiin päällekkäisten ilmoitusten 
tai epätäydellisten tapahtumatietojen vuoksi, 
järjestäjien pyynnöstä tai siksi, että ne eivät 
liittyneet konferenssiin.

Foorumille oli mahdollista lisätä sisältöä 
9. toukokuuta 2022 saakka. Konferenssin 
päättymisen jälkeen on tarkoitus laatia 
lisäraportti, jotta voidaan täydentää 
yleiskatsausta kaikesta konferenssin aikana 
lisätystä sisällöstä.

Osallistuminen foorumiin lisääntyi 
koko konferenssin ajan, mutta se pysyi 
epätasaisena eri jäsenmaissa ja osallistujien 
sosiodemografisten profiilien osalta. Foorumi 
tarjosi kaiken kaikkiaan innovatiivisen 
keskustelutilan, joka antoi tuhansille kansalaisille 
ja eri sidosryhmille kaikkialta Euroopasta ja 

Osallistumisen tilanne 20. huhtikuuta 2022 (lähde: Euroopan tulevaisuuskonferenssi (europa.eu))

Mitä Euroopan tulevaisuuskonferenssissa tapahtuu?

osallistujaa foorumilla

kommenttia

osallistujaa  
tapahtumissa

tapahtumaa

ideaa

kannatusta

52 346

21 877

652 532

6 465

17 671

72 528
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sen ulkopuolelta mahdollisuuden osallistua eri 
jäsenmaissa monikieliseen verkkokeskusteluun 
EU-asioista. Se osoittautui näin ollen arvokkaaksi 
keskustelevan demokratian välineeksi EU:n 
tasolla.
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(B) Kansalaispaneelit

1. Eurooppalaiset kansalaispaneelit
Eurooppalaiset kansalaispaneelit olivat yksi 
konferenssin pääpilareista yhdessä kansallisten 
paneelien, monikielisen digitaalisen foorumin 
ja konferenssin täysistunnon kanssa. Ne 
ovat Euroopan tulevaisuuskonferenssin 
keskeinen osa. Niihin osallistui noin 800 
kansalaista erilaisista taustoista ja eri puolilta 
Euroopan unionia. Kunnissa kansalaispaneelit 
ja edustajakokoukset ovat olleet käytössä 
vuosikymmeniä ja ne ovat yhä näkyvämpiä 
myös kansallisella ja alueellisella tasolla, 
mutta yleiseurooppalaisella tasolla niitä ei ole 
ollut käytännössä lainkaan. Eurooppalaiset 
kansalaispaneelit olivat ensimmäinen tämän 
mittakaavan ja tavoitetason kansainvälinen 
ja monikielinen tapahtuma. Prosessiin 
sisällytetty käännöstuki mahdollisti osallistavan, 
kunnioittavan ja tehokkaan vuoropuhelun 
paneelien osallistujien välillä ja varmisti siten 
monikielisyyden kunnioittamisen.

Komissio, neuvosto ja parlamentti 
järjestivät eurooppalaiset kansalaispaneelit 
yhteisen julistuksen, työjärjestyksen 
ja yhteispuheenjohtajien vahvistamien 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti 
johtokunnan valvonnassa. Niitä tuki ulkoisten 
palveluntarjoajien ryhmä, johon kuului 
keskustelevan demokratian asiantuntijoita ja 
logistiikkatukiryhmä. Johtokunnalle tiedotettiin 
paneelien työstä, se sai päivitetyt tiedot 
käytännön järjestelyistä ja mukautti tarvittaessa 
eurooppalaisen kansalaispaneelin istuntojen 
alustavaa aikataulua prosessin aikana.

Eurooppalaisten kansalaispaneelien osallistujat 
valittiin kesällä 2021. Euroopan unionin 
kansalaiset valittiin satunnaisesti (soittaminen 
satunnaisiin puhelinnumeroihin oli menetelmä, 
jota 27 kansallista mielipidetutkimuslaitosta 
käytti ulkoisen palveluntarjoajan koordinoimina) 
ja tavoitteena oli muodostaa EU:n 
monimuotoisuutta edustavia paneeleita viiden 
kriteerin perusteella, jotka ovat sukupuoli, 
ikä, maantieteellinen alkuperä (kansallisuus 
sekä asuinpaikka ts. kaupunki/maaseutu), 
sosioekonominen tausta ja koulutustaso. 
Kansalaisten lukumäärä jäsenmaata kohden 
laskettiin Euroopan parlamentin kokoonpanoon 

sovellettavan alenevan suhteellisuuden 
periaatteen mukaisesti. Jokaisessa paneelissa 
oli myös oltava ainakin yksi naispuolinen ja 
yksi miespuolinen kansalainen jäsenmaata 
kohden. Konferenssin tavoitteena oli huomioida 
erityisesti nuoret, ja kolmasosa kansalaispaneelin 
osallistujista oli 16–24-vuotiaita. Kutakin 
200 henkilön ryhmää kohden valittiin vielä 50 
osallistujaa varalle.

Eurooppalaisia kansalaispaneeleja järjestettiin 
neljä. Kussakin paneelissa käsiteltävät aiheet 
perustuivat monikielisellä digitaalisella 
foorumilla esitettyihin aiheisiin, ja ne ryhmiteltiin 
seuraavasti:

(1)   Vahvempi talous, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus, työllisyys / koulutus, 
nuoriso, kulttuuri, urheilu / digitalisaatio; 

(2)   Eurooppalainen demokratia / arvot, oikeudet, 
oikeusvaltioperiaate, turvallisuus; 

(3)  Ilmastonmuutos, ympäristö / terveys; 
(4)  EU maailmassa / muuttoliike. 

Kukin paneeli kokoontui kolmena viikonloppuna. 
Ensimmäiset istunnot järjestettiin 
Strasbourgissa, toiset verkossa ja kolmannet 
neljässä eri kaupungissa (Dublin, Firenze, 
Varsova/Natolin ja Maastricht). Ne järjestettiin 
julkisten korkeakoulujen tiloissa paikallisten 
kuntien tuella.

PANEELIEN ENSIMMÄISET ISTUNNOT 

Kunkin paneelin ensimmäinen istunto pidettiin 
paikan päällä Strasbourgissa. Tavoitteena 
oli määritellä keskustelujen esityslista. 
Aluksi osallistujat pohtivat ja hahmottelivat 
visiotaan Euroopasta kirjaamalla muistiin 
ajatuksiaan ja valitsemalla käsiteltävät aiheet 
paneelin pääaiheiden joukosta. Tämän jälkeen 
priorisoitiin aiheet, joihin osallistujat halusivat 
keskittyä perusteellisemmin ja joita koskevia 
suosituksia oli määrä toimittaa Euroopan unionin 
toimielimille. Keskustelut ja kollektiivinen työ 
toteutettiin kahdessa muodossa:

 J Alaryhmissä, joihin kuului 12–14 kansalaista. 
Kussakin alaryhmässä puhuttiin neljää 
tai viittä kieltä, ja jokainen osallistuja sai 
puhua omalla kielellään. Alaryhmien työtä 
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ohjasivat ulkoisten palveluntarjoajien 
yhteenliittymän valitsemat ammattitaitoiset 
keskustelunvetäjät.

 J Täysistunnossa, johon kaikki osallistuivat. 
Täysistuntoja johti kaksi keskustelunvetäjää. 
Keskustelujen pohjalta syntyneet ensisijaiset 
aiheet järjestettiin niin sanotuiksi osa-
alueiksi (eli pääaiheiksi) ja aiheklustereiksi, 
ja niitä käytettiin pohjana toiselle istunnolle. 
Tätä varten osallistujat saivat monikielisen 
digitaalisen foorumin ensimmäisestä 
väliraportista ja korkean tason ulkopuolisilta 
asiantuntijoilta perustietoa aiheista ja asiaa 
koskevaa aineistoa, kuten analyysejä ja 
miellekarttoja.

Ensimmäisessä istunnossa kukin paneeli 
valitsi konferenssin täysistuntoon osallistuvat 
20 edustajaansa arpomalla vapaaehtoisten 
joukosta, ottaen samalla huomioon sukupuolten 
ja ikäryhmien tasapuolisen edustuksen.

PANEELIEN TOISET ISTUNNOT

Eurooppalaiset kansalaispaneelit jatkoivat työtään 
koko marraskuun ajan kokoontuen verkossa. 
Keskustelujen kulusta vastasi Brysselissä toimiva 
studio, joka pääasiallisesti järjesti moderoinnin 
ja loi järjestelmän, joka mahdollisti yhteyden 
osallistujiin kaikkialla EU:ssa sekä tulkkauksen.

Toisessa istunnossa kansalaiset kartoittivat 
asiantuntijoiden ja faktantarkistajien tuella 
erityisiä kysymyksiä ja laativat ”suuntaviivat” 
kullekin ensimmäisessä istunnossa 
yksilöimälleen osa-alueelle. Erityistä huomiota 
kiinnitettiin siihen, että sukupuolet ja 
maantieteellinen tausta olivat asiantuntijoiden 
keskuudessa tasapuolisesti edustettuina ja että 
kunkin asiantuntijan panos oli tasapainoinen. Tätä 
varten kansalaisille annettiin kattavasti faktoja 
ja tilannekatsauksia keskustelusta välttäen 
samalla henkilökohtaisten mielipiteiden esille 
tuomista. Samalla toimitettiin myös monikielisen 
digitaalisen foorumin väliraportit.

Osallistujat käsittelivät heille osoitettuihin 
aiheisiin liittyviä kysymyksiä ja keskustelivat 
niistä asiantuntijoiden pohjustuksen tuella sekä 
oman tietämyksensä ja kokemustensa ja toisen 
istunnon aikana käytyjen keskustelujen pohjalta. 
Kysymykset määriteltiin ratkaisua vaativiksi 
ongelmiksi tai muutosta edellyttäviksi tilanteiksi.

Tämän jälkeen kansalaiset käsittelivät kysymyksiä 
laatimalla suuntaviivoja. Suuntaviivat olivat 
ensimmäinen vaihe suositusten laadinnassa, 
joka oli kolmannen istunnon tavoite. Lisäksi 
osallistujia pyydettiin esittämään perustelut 
suuntaviivoille.

ISTUNTO 2

PÄIVÄ 1

– Paneelin 
uudelleenkokoontuminen 

ja viikonloppuun 
valmistautuminen

PÄIVÄ 2

– Asiantuntijoiden näkemykset

– Kysymysten määrittäminen

– Suuntaviivojen laatiminen

PÄIVÄ 3

– Suuntaviivojen viimeistely 

– Päätöspuheenvuorot

Alkutervehdys 

Kansalaisten puheenvuorot

Lähettiläiden palaute

Viimeisimmät tiedot 
foorumista

Toimintaohjelma

Menetelmät

Asiantuntijoiden näkemykset 
alateemoista

Lisää  
asiantuntijoiden näkemyksiä

Täysistunto Osa-alueen 
täysistunto

Alaryhmän 
istunto

Elaborar orientaciones Suuntaviivojen viimeistely

Suuntaviivojen esittely

Päätöspuheenvuorot
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Keskustelut ja kollektiivinen työ toteutettiin 
kolmessa muodossa:

 J Alaryhmissä. Kussakin 15 alaryhmässä oli 
12–14 osallistujaa. Kussakin niistä puhuttiin 
neljää tai viittä kieltä, ja jokainen kansalainen 
sai puhua omalla kielellään tai jollain muulla 
haluamallaan kielellä. Jokaisen alaryhmän 
vetäjänä oli ammattilainen ulkoisten 
palveluntarjoajien yhteenliittymästä.

 J Alaryhmissä. Kussakin 15 alaryhmässä oli 
12–14 osallistujaa. Kussakin niistä puhuttiin 
neljää tai viittä kieltä, ja jokainen kansalainen 
sai puhua omalla kielellään tai jollain muulla 
haluamallaan kielellä. Jokaisen alaryhmän 
vetäjänä oli ammattilainen ulkoisten 
palveluntarjoajien yhteenliittymästä.

 J Täysistunnossa, jossa annettiin johdanto 
ja yhteenveto käsittelyistä ja jossa olivat 
mukana kaikki osallistujat. Täysistuntoja 
johti kaksi päävetäjää yhteenliittymästä, ja ne 
tulkattiin 24 kielellä.

PANEELIEN KOLMANNET ISTUNNOT

Kolmas ja viimeinen paneeli-istunto järjestettiin 
paikan päällä oppilaitoksissa neljässä 
jäsenmaassa. Koronaviruspandemian ja siihen 
liittyvien toimenpiteiden vuoksi Irlannissa ja 
Alankomaissa paneelin 1 (Vahvempi talous, 
sosiaalinen oikeudenmukaisuus, työllisyys / 
koulutus, nuoriso, kulttuuri, urheilu / digitalisaatio) 

ja paneelin 4 (EU maailmassa / muuttoliike) 
kolmas istunto jouduttiin lykkäämään 
helmikuuhun 2022 kansallisia viranomaisia ja 
assosioituneita kumppaneita kuullen.

Keskustelut ja kollektiivinen työ toteutettiin 
kahdessa muodossa:

 J Täysistunnossa, johon osallistuvat kaikki 
osallistujat istunnon alussa ohjelman 
esittelyä varten sekä istunnon lopussa, kuten 
jäljempänä kuvataan. Täysistuntoja johti kaksi 
päävetäjää työryhmästä, ja ne tulkattiin 24 
kielellä.

 J Aluksi kaikkia paneelin toisessa istunnossa 
laadittuja suuntaviivoja tarkasteltiin 
”avoimella foorumilla”. Tämän jälkeen kukin 
osallistuja priorisoi enimmillään kymmenen 
suuntaviivaa kutakin aihepiiriä kohti. Kun 
priorisointi oli paneelien tasolla saatu 
päätökseen, työskentelyä jatkettiin samoissa 
alaryhmissä kuin toisessa istunnossa, 
ja tässä yhteydessä tarkasteltiin, mitkä 
ryhmän suuntaviivoista muut paneelit olivat 
asettaneet etusijalle, ja tulosta verrattiin 
omiin arvioihin. Suositusten laatimista varten 
kutakin alaryhmää pyydettiin antamaan 
yhdestä kolmeen ja enintään viisi suositusta.

 J Kaikki 15 alaryhmää laati suosituksia 
annettujen ohjeiden pohjalta. Osallistujat 
keskustelivat eniten kannatusta saaneista 

1. PÄIVÄ

Lähentäminen, priorisointi  
ja tutustuminen 

2. PÄIVÄ

Linjausten muuttaminen 
lopullisiksi suosituksiksi

3. PÄIVÄ

Äänestys lopullisista 
suosituksista

Tervetuloa ja viikonlopun 
tavoitteita 

Linjausten muuttaminen 
suosituksiksi

Äänestys lopullisista 
suosituksista

Palaute muille ryhmille 

Suositusten viimeistely 

Avoin foorumi 

Linjausten lukeminen  
ja priorisointi 

Linjausten muuttaminen 
suosituksiksi 

ISTUNTO 3

Täysistunto Avoin foorumi Työskentely  
alaryhmissäsubgrupo
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suuntaviivoista kannatuksen mukaisessa 
järjestyksessä ja alkoivat tämän jälkeen laatia 
suosituksia.

Kolmansissa istunnoissa asiantuntemusta tai 
tietoa ei annettu suorassa vuorovaikutuksessa 
osallistujien kanssa vaan tätä varten 
suunnitellun järjestelmän – ”tietonurkan” – 
avulla. Järjestelmään keskitettiin kaikki 
tietopyynnöt ja faktantarkistuspyynnöt ja sen 
kautta alaryhmille toimitettiin asiantuntijoiden 
ja faktantarkistajien lyhyet ja faktapohjaiset 
vastaukset. Tarkoituksena oli varmistaa 
korkeat laatunormit asiantuntija- ja 
faktantarkistusmateriaalien valmistelussa ja 
välttää kaikki aiheeton vaikuttaminen prosessin 
tässä vaiheessa. Osallistujille toimitettiin myös 
monikielisen digitaalisen foorumin väliraportit.

Alaryhmissä tehdyn työn aikana järjestettiin 
alaryhmien välisiä palautetilaisuuksia, joiden 
tarkoituksena oli auttaa osallistujia saamaan 
kuva muissa alaryhmissä tehdystä työstä ja 
parantaa suosituksia.

Paneeli äänesti kunkin alaryhmän suosituksista 
istunnon viimeisenä päivänä. Kaikki osallistujat 
saivat ennen äänestystä selostuksen 
kaikista edellisenä päivänä laadituista 
suositusluonnoksista omalla kielellään 
(konekäännettyinä englannista). Täysistunnossa 
kukin suositus luettiin englanniksi ja käännettiin 
osallistujille simultaanitulkkauksena. Kaikki 
osallistujat äänestivät suosituksista yksitellen 
verkkolomakkeella. Lopullisten äänestystulosten 
perusteella suositukset luokiteltiin seuraavasti:

Paneeli hyväksyi suositukset, jotka saavuttivat 
vähintään 70 prosentin osuuden annetuista 
äänistä. Paneelin katsottiin hylänneen 
suositukset, jotka eivät ylittäneet kyseistä 
osuutta. Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
hyväksyivät kaikkiaan 178 suositusta.

Äänestysmenettelyä valvoi äänestyskomitea, 
jossa oli mukana kaksi tehtävään vapaaehtoisesti 
ilmoittautunutta osallistujaa.

EUROOPPALAISTEN KANSALAISPANEELIEN 
EDUSTAJAT TÄYSISTUNNOSSA

Tämän jälkeen 80 eurooppalaisen 
kansalaispaneelin edustajaa esitteli neljän 
eurooppalaisen kansalaispaneelin hyväksymät 
suositukset ja keskusteli niistä konferenssin 
täysistunnossa ja työryhmissä 21. ja 22. 
tammikuuta 2022 (paneelit 2 ja 3) ja 11. 
ja 12. maaliskuuta 2022 (paneelit 1 ja 4). 
Sitten mainitut 80 edustajaa (keskimäärin 
70 paikan päällä ja 10 verkossa) esittelivät 
kansalaispaneelien suositukset ja selittivät 
niitä tarkemmin niin täysistunnoissa kuin 
työryhmissäkin kolmessa peräkkäisessä 
kokouksessa (25.–26. maaliskuuta, 8.–9. 
huhtikuuta ja 29.–30. huhtikuuta). Näkemyksiä 
vaihdettiin myös säännöllisesti kansalaisosion 
kokouksissa (valmistelevissa verkkokokouksissa 
ja täysistuntojen aikana paikan päällä) sekä 27:n 
kansallisten tapahtumien tai paneelien edustajan 
kanssa. Eurooppalaisten kansalaispaneelien 
edustajat tapasivat 23. huhtikuuta verkossa 
kaikki muut paneelien jäsenet. Näissä 
tapaamisissa käsiteltiin suosituksista käytyjä 
keskusteluja ja niiden tietä täysistunnon 
käsittelyyn ja saatiin palautetta muilta paneelin 
jäseniltä. Täysistunnossa kansalaisosion tukena 
oli yhteisen sihteeristön ja yhteenliittymän 
jäsenistä koostuva ryhmä.

MENETTELYN AVOIMUUS

Koko prosessi tapahtui täysin avoimesti. 
Eurooppalaisten kansalaispaneelien 
täysistuntokokoukset lähetettiin suoratoistona, 
ja niiden keskustelujen asiakirjat asetettiin 
julkisesti saataville monikieliselle digitaaliselle 
foorumille. Paneelin kunkin istunnon 
tulosraportti sekä suositukset ovat saatavilla 
foorumilla. Tulosraportit sisältävät myös 
tiedot asiantuntijoista, jotka ovat osallistuneet 
paneelien työhön.

Eurooppalaiset kansalaispaneelit ovat aito 
demokratiainnovaatio, ja ne ovat herättäneet 
tutkimusyhteisön kiinnostuksen. Tutkijoilla 
oli mahdollisuus osallistua eurooppalaisten 
kansalaispaneelien kokouksiin tarkkailijoina, 
edellyttäen että tietyt säännöt ja paneelien 
jäsenten työ ja yksityisyys otetaan huomioon.
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Paneeli 1

Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus 
ja työllisyys / Koulutus, kulttuuri, nuoriso, urheilu 
/ Digitalisaatio

Ensimmäinen paneelikokous aiheesta ”Vahvempi 
talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, 
työllisyys / koulutus, kulttuuri, nuoriso, urheilu / 
digitalisaatio” pidettiin 17.–19. syyskuuta 2021 
Strasbourgissa. Siinä käsiteltiin taloutemme 
ja työpaikkojen tulevaisuutta erityisesti 
pandemian jälkeen, kiinnittäen asianmukaisesti 
huomiota sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen 
liittyviin kysymyksiin. Lisäksi siinä käsiteltiin 
digitalisaation mahdollisuuksia ja haasteita, joka 
on yksi tärkeimmistä tulevaisuutta koskevista 
aiheista. Paneelin aiheena oli myös Euroopan 
tulevaisuus nuorison, urheilun, kulttuurin ja 
koulutuksen aloilla. Yhteispuheenjohtaja Guy 
Verhofstadt toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
Ensimmäisen istunnon päätteeksi hyväksyttiin 
seuraavat viisi osa-aluetta: ”Työelämä 
Euroopassa”; ”Tulevaisuuden talous”; 
”Oikeudenmukainen yhteiskunta”; ”Oppiminen 
Euroopassa” ja ”Eettinen ja turvallinen 
digitalisaatio”.

Paneeli 1 kokoontui 5.–7. marraskuuta 2021 
toisen kerran – tällä kertaa virtuaalisessa 
muodossa – ja jatkoi ensimmäisen istunnon 
käsittelyjä. Toisessa istunnossa laadittiin kullekin 
viidelle ensimmäisessä istunnossa määritellylle 
osa-alueelle ”suuntaviivat” konkreettisten 
suositusten laatimiseksi kolmannessa 
istunnossa. Paneelissa 1 esitettiin yhteensä 142 
suuntaviivaa.

Paneeli 1 kokoontui 25.–27. helmikuuta 2022 
kolmannen kerran ja jatkoi ensimmäisen ja toisen 
istunnon aikana käytyjä keskusteluja. Institute 
of International and European Affairs (IIEA) 
isännöi paneelin 1 viimeistä kokousta Dublinin 
linnassa, ja siihen oli mahdollisuus osallistua 
verkossa. Toisen istunnon aikana muokattujen 
suuntaviivojen pohjalta laadittiin ja hyväksyttiin 
48 lopullista suositusta.

Paneeli 2 

Eurooppalainen demokratia / Arvot ja oikeudet, 
oikeusvaltioperiaate, turvallisuus

Eurooppalaista demokratiaa, arvoja ja 
oikeuksia, oikeusvaltiota ja turvallisuutta 
käsittelevän paneelin ensimmäinen istunto 
pidettiin 24.–26. syyskuuta Strasbourgissa. 
Siinä käsiteltiin demokratiaan liittyviä 
aiheita, kuten vaaleja, osallistumista vaalien 
välillä, kansalaisten ja heidän valitsemiensa 
edustajien välillä havaittua etäisyyttä, 
medianvapautta ja disinformaatiota. 
Lisäksi paneelissa käsiteltiin asioita, 
jotka liittyvät perusoikeuksiin ja arvoihin, 
oikeusvaltioperiaatteeseen ja kaikkien 
syrjinnän muotojen torjuntaan. Paneelin 
aiheena oli myös EU:n sisäinen turvallisuus, 
kuten eurooppalaisten suojelu terrorismilta ja 
muilta rikoksilta. Tervetuliaispuheenvuoron 
käytti yksi puheenjohtajista Gašper Dovžan. 
Ensimmäisen istunnon päätteeksi hyväksyttiin 
seuraavat viisi osa-aluetta: ”Oikeuksien ja 
syrjimättömyyden takaaminen”; ”Demokratian 
ja oikeusvaltion suojelu”; ”EU:n uudistaminen”; 

Valokuva: eurooppalainen kansalaispaneeli 1 Valokuva: eurooppalainen kansalaispaneeli 2
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”Eurooppalaisen identiteetin rakentaminen”; 
”Kansalaisten osallistumisen lisääminen”.

Paneeli 2 kokoontui 12.–14. marraskuuta 2021 
toisen kerran – tällä kertaa virtuaalisessa 
muodossa – ja jatkoi ensimmäisen istunnon 
käsittelyjä. Toisessa istunnossa laadittiin kullekin 
viidelle ensimmäisessä istunnossa määritellylle 
osa-alueelle ”suuntaviivat” konkreettisten 
suositusten laatimiseksi kolmannessa 
istunnossa. Paneelissa 2 esitettiin yhteensä 124 
suuntaviivaa.

Paneeli 2 kokoontui päätösistuntoonsa 10.–12. 
joulukuuta 2021 Firenzen yliopistollisessa 
Eurooppa-instituutissa, ja siihen oli mahdollista 
osallistua myös verkossa. Toisen istunnon aikana 
muokattujen suuntaviivojen pohjalta laadittiin ja 
hyväksyttiin 39 lopullista suositusta.

Paneeli 3 

Ilmastonmuutos ja ympäristö / Terveys

Ilmastonmuutosta, ympäristöä ja terveyttä 
käsittelevä paneeli piti ensimmäisen istuntonsa 
Strasbourgissa 1.–3. lokakuuta. Istunnossa 
käsiteltiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia, 
ympäristökysymyksiä ja Euroopan unionin uusia 
terveyshaasteita. Lisäksi paneelissa käsiteltiin 
EU:n tavoitteita ja strategioita, kuten maataloutta, 
liikennettä ja liikkuvuutta, energiaa ja siirtymistä 
hiilen jälkeisiin yhteiskuntiin, tutkimusta, 
terveydenhuoltojärjestelmiä, vastaamista 
terveyskriiseihin, ehkäiseviä toimia ja terveellisiä 
elämäntapoja. Ensimmäisen istunnon päätteeksi 
hyväksyttiin seuraavat viisi osa-aluetta: ”Parempi 
elämäntapa”; ”Ympäristön ja terveyden suojelu”; 
”Talouden ja kulutuksen uusi suunta”; ”Kohti 
kestävää yhteiskuntaa”; ja ”Hoivaa kaikille”. 
Istunnon tulosraportti on monikielisellä 
digitaalisella foorumilla.

Paneeli 3 kokoontui toisen kerran 19.–21. 
marraskuuta 2021 – tällä kertaa virtuaalisessa 
muodossa – ja jatkoi ensimmäisen istunnon 
käsittelyjä. Toisessa istunnossa laadittiin kullekin 
viidelle ensimmäisessä istunnossa määritellylle 
osa-alueelle ”suuntaviivat” konkreettisten 
suositusten laatimiseksi kolmannessa 
istunnossa. Paneelissa 3 esitettiin yhteensä 130 
suuntaviivaa.

Paneeli 3 kokoontui 7.–9. tammikuuta 2022 
päätösistuntoon joka pidettiin College of 
Europessa Natolinissa ja kulttuuri- ja 
tiedepalatsissa Varsovan kaupungin tuella. 
Istuntoon oli mahdollista osallistua verkossa. 
Toisen istunnon aikana muokattujen 
suuntaviivojen pohjalta laadittiin ja hyväksyttiin 
51 lopullista suositusta..Pa

Paneeli 4 

EU maailmassa / Muuttoliike

Neljäs paneeli ”EU maailmassa / muuttoliike” 
kokoontui ensimmäisen kerran  
15.–17. lokakuuta Strasbourgissa, ja siinä 
keskusteltiin erityisesti EU:n maailmanlaajuisesta 
roolista. Aiheeseen sisältyi tavoitteita ja 
strategioita, jotka liittyvät EU:n turvallisuuteen, 
puolustukseen, kauppapolitiikkaan, 
humanitaariseen apuun ja kehitysyhteistyöhön, 
ulkopolitiikkaan, EU:n naapuruuspolitiikkaan ja 
laajentumiseen sekä EU:n keinoihin käsitellä 
muuttoliikettä. Tervetuliaispuheenvuoron 
käytti yksi puheenjohtajista Dubravka Šuica. 
Ensimmäisen istunnon päätteeksi hyväksyttiin 
seuraavat viisi osa-aluetta: ”Omaehtoisuus ja 
vakaus”; ”EU kansainvälisenä kumppanina”; 
”Vahva EU rauhanomaisessa maailmassa”; 
”Muuttoliike inhimillisestä näkökulmasta”; ja 
”Vastuullisuus ja solidaarisuus EU:n laajuisesti”. 
Istunnon tulosraportti on monikielisellä 
digitaalisella foorumilla.

Valokuva: eurooppalainen kansalaispaneeli 3
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IV  OECD, Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions, 2020 https://www.oecd.org/gov/open-government/
innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf

Paneeli 4 piti toisen istuntonsa verkossa 16.–28. 
marraskuuta 2021 ensimmäisessä istunnossa 
tehdyn työn pohjalta. Toisessa istunnossa 
laadittiin kullekin viidelle ensimmäisessä 
istunnossa määritellylle osa-alueelle 
”suuntaviivat” konkreettisten suositusten 
laatimiseksi kolmannessa istunnossa. Paneelissa 
4 esitettiin yhteensä 95 suuntaviivaa.

Paneeli 4 kokoontui 11.–13. helmikuuta 2022 
päätösistuntoonsa, jonka Studio Europa 
Maastricht isännöi Maastrichtin messu- 
ja konferenssikeskuksessa yhteistyössä 
Maastrichtin yliopiston ja Julkisen hallinnon 
Eurooppa-instituutin (EIPA) kanssa. Istuntoon oli 
mahdollista osallistua verkossa. Toisen istunnon 
aikana valmisteltujen suuntaviivojen pohjalta 
laadittiin ja hyväksyttiin 40 lopullista suositusta.

2. Kansalliset kansalaispaneelit

Yhteisen julistuksen mukaisesti konferenssin 
täysistunnossa keskusteltiin kansallisten 
ja eurooppalaisten kansalaispaneelien 
suosituksista aiheiden mukaan ryhmiteltyinä. 
Niiden jäsenmaiden tueksi, jotka aikoivat 
järjestää kansallisia kansalaispaneeleja, 
yhteispuheenjohtajat vahvistivat ohjeet, jotka 
lähetettiin johtokunnalle 26. toukokuuta 
2021. Pohjana olivat samat periaatteet kuin 
eurooppalaisilla kansalaispaneeleilla, ja niihin 
sisältyivät OECD:n raporttiinIV perustuvat hyvän 
keskustelun periaatteet.

Kansallisia kansalaispaneeleja järjesti kuusi 
jäsenmaata – Alankomaat, Belgia, Italia, Liettua, 
Ranska ja Saksa – ja paneelit täyttivät edellä 
mainittujen ohjeiden periaatteet. Kansallisten 
kansalaispaneelien suositukset esiteltiin ja 
niistä keskusteltiin tammikuun ja maaliskuun 
täysistunnoissa ja täysistunnon työryhmissä, 
ja samalla keskusteltiin eurooppalaisten 
kansalaispaneelien samoista aiheista antamista 
suosituksista.

1) BELGIA

Lokakuussa 2021 järjestettiin kolmena 
viikonloppuna kansalaispaneeli, johon osallistui 
50 koko väestöä edustavaa sattumanvaraisesti 
valittua kansalaista. Aiheena oli eurooppalainen 
demokratia ja kansalaisten edellytykset 
osallistua laajemmin EU-asioiden käsittelyyn.

Valokuva: Belgian kansallinen kansalaispaneeli

Valokuva: eurooppalainen kansalaispaneeli 4

https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
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Paneeli järjestettiin Belgian varapääministerin 
sekä ulko- ja eurooppaministerin Sophie 
Wilmèsin johdolla.

Kansalaiset antoivat suosituksia viidestä 
valitsemastaan aiheesta:

 J Euroopan unionia koskevan viestinnän 
parantaminen;

 J EU:ta koskevan disinformaation 
tunnistaminen ja torjunta;

 J kansalaispaneelit osallistumisen välineenä;
 J EU-asioita koskevat kansanäänestykset;
 J Euroopan unionin nykyisten 

osallistumisvälineiden parantaminen.

Belgian kansalaispaneeliin osallistui 50 
satunnaisesti valittua kansalaista, ja 
valmistelujen, keskustelujen ja äänestysten 
tuloksena saatiin 115 suositusta.

2) SAKSA

Saksan liittotasavallan ulkoministeriö 
järjesti tammikuussa 2022 kansallisen 
kansalaispaneelin. Paneeli pidettiin verkossa, 
ja siihen osallistui 100 satunnaisesti valittua 
kansalaista, jotka taustansa perusteella edustivat 
eri väestönosia.

Paneeli käynnistettiin 5. ja 8. tammikuuta 
2022 viidellä seminaarilla, joista kussakin oli 
20 osallistujaa. Niissä käsiteltiin seuraavia 
aiheita:

 J EU maailmassa;
 J Ilmasto ja ympäristö;
 J Oikeusvaltioperiaate ja arvot;
 J Vahvempi talous ja sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus.

Satunnaisesti valitut 100 kansalaista tapasivat 
15. ja 16. tammikuuta 2022 keskustellakseen 
asiaan liittyvistä haasteista ja mahdollisista 
ratkaisuista sekä hyväksyivät suosituksensa. 
Osallistujat laativat kaksi ehdotusta kuhunkin 
edellä mainittuun aiheeseen liittyen.

Tulokset esiteltiin 16. tammikuuta viimeisessä 
verkkoneuvottelussa, johon osallistuivat Saksan 
ulkoministeri Annalena Baerbock sekä Eurooppa- 
ja ilmastoasioista vastaava ministeri Anna 
Lührmann.

Valokuva: Saksan kansallinen kansalaispaneeli

3) RANSKA

Ranskassa kansalaispaneelit järjesti Ranskan 
Eurooppa- ja ulkoministeriö parlamenttisuhteista 
ja kansalaisosallistumisesta vastaavan 
ministerin tuella.

Syyskuussa ja lokakuun alussa 2021 järjestettiin 
18 kansalaispaneelia kaikilla Ranskan 
suurkaupunkialueilla ja merentakaisissa 
maissa. Jokaiseen kansalaispaneeliin osallistui 
30–50 satunnaisesti valittua kansalaista, jotka 
edustivat alueellisen väestön monimuotoisuutta. 
Paneeleihin osallistui yhteensä yli 
700 kansalaista. Alueellisten paneelien 
tuloksena määriteltiin 101 toivetta, joihin sisältyi 
515 muutosta ja 1 301 yksittäistä ehdotusta.

Foto: Panel nacional de ciudadanos de Francia
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Kansallisessa yhteenvetokonferenssissa 
(”Conférence nationale de synthèse”) 
Pariisissa 16. ja 17. lokakuuta 2021 kokoontui 
100 paneeleita edustavaa kansalaista laatiakseen 
ja hyväksyäkseen suositukset. Tässä prosessissa 
yksilöitiin yhteensä 14 ensisijaista suositusta. 
Konferenssin yhdeksää aihetta koskevat 
suositukset toimitettiin Ranskan hallitukselle, 
myös valtiosihteeri Clément Beaunelle, ja ne 
muodostivat Ranskan hallituksen panoksen 
konferenssiin.

4) ITALIA

Kansalaispaneelin järjesti maaliskuussa 2022 
riippumaton kolmas osapuoli Italian 
ministerineuvoston puheenjohtajiston EU-
politiikan osaston valvonnassa.

Paneeliin osallistui kaikkiaan 55 Italian 
yhteiskuntaa ja sen alueita edustavaa, 
sattumanvaraisesti valittua kansalaista. 
Osallistujat valittiin satunnaisotannalla, 
jotta voitiin varmistaa eri sukupuolta, 
ikäryhmää, sosiaalista taustaa, asuinpaikkaa 
ja ammattiasemaa edustavien henkilöiden 
osallistuminen.

Kansalaiset kokoontuivat verkossa 11. ja 
12 maaliskuuta 2022 keskustellakseen 
konferenssin kahdesta aiheesta:

 J vahvempi talous, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja työllisyys

 J EU maailmassa.

Paneeli hyväksyi 12. maaliskuuta 2022 yhteensä 
58 suositusta, joista 33 koski vahvempaa 

taloutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
työllisyyttä ja 25 EU:ta maailmassa. Viimeisenä 
kokoontumispäivänä osallistujat tarkistivat ja 
validoivat ensimmäisessä vaiheessa laadittujen 
suositusten alustavan luonnoksen.

5) LIETTUA

Riippumaton kolmas osapuoli järjesti kansallisen 
kansalaispaneelin ulkoministeriön puolesta 
tammikuussa 2022.

Paneeliin osallistui kaikkiaan 25 Liettuan eri 
sosioekonomisia ryhmiä ja alueita edustavaa, 
sattumanvaraisesti valittua 18–65-vuotiasta 
kansalaista.

Valokuva: Liettuan kansallinen kansalaispaneeli

Verkossa järjestettiin 4. tammikuuta 2022 
avausistunto, jossa kansalaiset keskustelivat 
kahdesta aiheesta:

 J EU:n rooli ja toimivalta ulkopolitiikassa
 J EU:n taloudellinen rooli.

Osallistujat tapasivat henkilökohtaisesti 
15. tammikuuta 2022 laatiakseen 
keskustelujensa tärkeimmät päätelmät. He 
hyväksyivät 25. tammikuuta 2022 etäistunnossa 
21 suositusta, joista 10 koski EU:n roolia 
ja toimivaltaa ulkopolitiikassa ja 11 EU:n 
taloudellista roolia.

Valokuva: Italian kansallinen kansalaispaneeli
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6) ALANKOMAAT

Riippumaton kolmas osapuoli järjesti 
kansalaispaneelin, joka aloitettiin Visiot 
Euroopasta -keskusteluilla 1. syyskuuta. Ne 
koostuivat useasta osasta.

Verkko-osio käynnistettiin 1. syyskuuta 2021, ja 
se koostui kyselystä ja pikavalintavälineestä. Sen 
avulla kansalaiset saivat esittää konferenssin 
yhdeksää aihetta koskevia mieltymyksiään, 
toiveitaan ja suosituksiaan. Kysely jaettiin 
4 000:lle kansalaiselle huomioon ottaen 
edustavuus ja osallistavuus.

Loka- ja marraskuussa 2021 järjestettiin 
kansalaisten kanssa perusteellisia keskusteluja 
verkossa ja paikan päällä, jotta tavoitettaisiin 
myös nuoria ja vaikeasti saavutettavia 
kohderyhmiä.

Kansalaisten konferenssin yhdeksää aihetta 
koskevat 30 suositusta koottiin kahteen raporttiin 
nimellä ”Visiomme Euroopasta; mielipiteitä, 
ideoita ja suosituksia” (”Onze kijk op Europa; 
meningen, ideeën en aanbevelingen”), jotka 
julkaistiin.

Alankomaiden kansallinen kansalaispaneeli
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(C) Konferenssin 
yhteydessä järjestetyt 
tapahtumat

1. Kansalliset tapahtumat
Jäsenmaat osallistuivat konferenssiin 
monenlaisin tapahtumin ja aloittein. 
Tapahtumilla saavutettiin tuhansia kansalaisia 
eri puolilla EU:ta. Monikielistä digitaalista 
foorumia koskevassa osiossa esitetään 
yleiskatsaus keskeisimmästä toiminnasta, jota 
jäsenmaiden viranomaiset ovat järjestäneet 
tai tukeneet. Kansallisten tapahtumien tai 
kansalaispaneelien edustajat esittelivät 
tapahtumia konferenssin täysistunnoissa 
23. lokakuuta 2021 ja 25. maaliskuuta 2022. 
Tapahtumia hyödynnettiin konferenssissa 
myös foorumin raporttien kautta, mikä rikastutti 
keskustelua Euroopan tasolla.

Näiden tapahtumien ja aloitteiden päätavoitteena 
oli kuunnella kansalaisia ja saada heidät mukaan 
Euroopan unionista käytäviin keskusteluihin. 
Prioriteetteja olivat myös osallistavuus ja 
kansalaisten tavoittaminen, pyrkimyksenä saada 
mukaan myös kansalaisia, jotka eivät yleensä 
osallistu EU-asioihin.

Erityyppisissä tapahtumissa yhdistyivät 
keskitetyt ja hajautetut lähestymistavat, 
mukaan lukien erilaiset tukimuodot alhaalta 
ylöspäin suuntautuville aloitteille. Jäsenmaissa 
toimintaa ja tapahtumia järjestivät eri 
yhteisöt ja sidosryhmät, kuten kansalliset, 
alueelliset ja paikalliset viranomaiset, 
kansalaisjärjestöt, työmarkkinaosapuolet, 
yhdistykset ja kansalaiset. Joissakin 
tapauksissa myös valtioista riippumattomat 
järjestöt, kulttuurilaitokset, ajatushautomot, 
yliopistot ja tutkimuslaitokset osallistuivat 
aktiivisesti konferenssia koskevien tapahtumien 
järjestämiseen. Usein toiminnassa ja 
tapahtumissa kiinnitettiin erityistä huomiota 
nuoremman sukupolven osallistumiseen.
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Yleiskatsaus tärkeimmistä tapahtumista ja  
aloitteista jäsenmaissa: 

1

Belgia

Belgian liittovaltio- ja alueviranomaiset järjestivät 
useita tapahtumia. Kansalaisten kanssa 
keskusteltiin esimerkiksi EU:sta maailmassa 
sekä ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä. 
Kansalaisten kanssa järjestettiin jäsennelty 
vuoropuhelu aiheesta ”Raja-alueella eläminen” 
sekä hackathon, jonka aiheena oli terveellisten 
elämäntapojen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutukset elämään ja nuorten kohtaamat esteet 
työmarkkinoilla. Lisäksi järjestettiin tapahtuma 
digitalisaatiosta ja kestävästä taloudesta, ja 
nuorten ja poliitikkojen välillä käytiin useita 
keskusteluja aiheesta ”Eurooppa kuuntelee”.

2 

Bulgaria

Bulgarian prosessi käynnistettiin 
viranomaisille ja kansalaisten edustajille 
järjestetyssä tilaisuudessa, jonka aiheena 
oli ”Miten kansalaisia kuullaan Euroopan 
tulevaisuuskonferenssin kautta?” 
Yksi järjestetyistä tapahtumista oli 
kansalaiskeskustelu väestökehityksestä ja 
demokratiasta. Suurissa yliopistokaupungeissa 
järjestettiin useita paikallisia tapahtumia Europe 
Direct -tiedotuspisteiden tuella.

3 

Tšekki

Tšekin tasavalta järjesti keskustasolla 
keskusteluja suuren yleisön kanssa ja 
tiedotustapahtumia asiaankuuluville 
sidosryhmille. Näitä tapahtumia täydennettiin 
nuorille suunnatuilla tapahtumilla ja 
kansainvälisillä tapahtumilla. Esimerkiksi Saksan 
ja Tšekin kansalaisten kanssa järjestettiin 
kansainvälinen tapahtuma. Koko maassa 
käytiin useita alueellisia keskusteluja ja 
järjestettiin toisen asteen opiskelijoille alueellisia 
seminaareja aiheesta ”Päätetään Euroopasta”.

4 

Tanska

Tanskassa järjestettiin laaja ja 
osallistava kansallinen keskustelu, jossa 
kansalaisyhteiskunnalla ja muilla valtioista 
riippumattomilla toimijoilla oli keskeinen 
rooli. Monipuoliselle joukolle toimijoita, 
kuten kansalaisjärjestöille, tiedotusvälineille, 
nuorisojärjestöille, kulttuurilaitoksille, 
ajatushautomoille ja tutkimuslaitoksille, 
myönnettiin erityinen julkisten varojen 
reservi tukemaan valtiosta riippumattomien 
toimijoiden isännöimiä keskusteluja ja aloitteita. 
Keskusteluja järjestettiin yli 180, josta noin 
puolet oli suunnattu erityisesti nuorille. Lisäksi 
hallitus ja parlamentti järjestivät useita virallisia 
tapahtumia, kuten kansalaisten kuulemisia ja 
keskusteluja.

5 

Saksa

Saksassa järjestetyissä tapahtumissa olivat 
mukana liittohallitus, liittopäivät, osavaltiot 
ja kansalaisyhteiskunta. Liittohallituksen 
tapahtumien lisäksi yli 50 alueellista tapahtumaa 
järjestettiin Saksan 16 osavaltion toimesta ja 
noin 300 tapahtumaa kansalaisyhteiskunnan 
toimesta. Rajatylittävät tapahtumat sekä 
opiskelija- ja nuorisodialogit olivat keskeisessä 
asemassa monissa aloitteissa ja asettivat 
keskusteluissa nuoret eturintamaan Euroopan 
tulevaisuuden muovaamiseksi.

6 

Viro

Viron valtioneuvoston kanslia järjesti erilaisia 
tapahtumia, seminaareja ja keskusteluja 
yhdessä Euroopan komission Viron edustuston, 
ulkoministeriön ja muiden ministeriöiden sekä 
kansalaisyhteiskunnan, nuorisojärjestöjen 
ja muiden tahojen kanssa. Esimerkiksi 
lukiolaisille järjestettiin keskustelu, jossa 
keskusteltiin tärkeistä ilmastonmuutokseen, 
energiapolitiikkaan ja konferenssiin liittyvistä 
kysymyksistä. Keskustelua käytiin myös aiheesta 
”Viron diplomatia palvelee ilmastotavoitteiden 
saavuttamista”.
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7 

Irlanti

Irlannin toiminnassa keskeisiä teemoja ovat 
olleet osallistavuus ja yhteisön kaikkien osien, 
erityisesti nuorten, tavoittaminen. Vuosina 2021 
ja 2022 toteutettiin alueellisten ja alakohtaisten 
sitoumusten ohjelma yhteistyössä Irlannin 
Eurooppa-liikkeen (EMI) kanssa. Alueellisten 
kokousten ensimmäinen vaihe kesä- ja 
heinäkuussa käsitti virtuaalisia kuulemisia. 
Alueellisten tapahtumien toinen vaihe järjestettiin 
vuoden 2022 alkupuolella kunnantaloilla 
järjestettävinä tapaamisina. Heinäkuusta 
lähtien toteutettiin valtiojohtoisten tapahtumien 
ohjelmaa.

8 

Kreikka

Kreikan ulkoministeriö vastasi kansallisten 
keskustelujen koordinoinnista. Keskus- 
ja paikallishallinnon virastoja ja 
kansalaisyhteiskuntaa kannustettiin 
voimakkaasti järjestämään keskusteluja ja muita 
tapahtumia. Tapahtumissa käsiteltiin muun 
muassa Euro–Välimeri -yhteistyötä, Länsi-
Balkania, väestöhaastetta, muuttoliikettä ja 
demokratiaa, ja niihin osallistui kansalaisia ja eri 
sidosryhmiä.

9 

Espanja

Espanjan kehykseen sisältyi kuusi kansallisen 
tason tapahtumaa, esimerkiksi Espanjan 
kansalaisten kuuleminen Euroopan 
tulevaisuudesta, ja noin 20 alueellista 
tapahtumaa. Portugalin ja Espanjan kansalaisten 
kanssa myös järjestettiin tapahtuma, jossa 
keskusteltiin heidän alueidensa ja EU:n 
tulevaisuuden kannalta tärkeistä aiheista. 
Alue- ja paikallistasolla viranomaiset 
järjestivät tapahtumia useista aiheista, kuten 
rajatylittävästä yhteistyöstä, väestörakenteen 
muutosten vaikutuksista, kestävästä liikenteestä 
ja liikkumisesta, ilmastonmuutoksesta, 
muuttoliikkeestä ja syrjäisimpien alueiden 
tulevaisuudesta.

10 

Ranska

Touko–heinäkuussa 2021 Ranskan hallitus 
järjesti nuorille laajan verkkokuulemisen Make.
org-järjestön tuella. 50 000 ranskalaista nuorta 
ilmaisi mielipiteensä ja kannatti 16:tta keskeistä 
ajatusta Euroopan tulevaisuudesta. Tämän 
prosessin sekä Ranskan kansalaispaneelin 
tulokset koottiin loppuraporttiin, joka on Ranskan 
panos konferenssiin. Ranskan hallitus myös 
rohkaisi kaikkia toiminnasta kiinnostuneita 
ranskalaisia toimijoita – yhdistyksiä, 
paikallisviranomaisia, vaaleilla valittuja 
edustajia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia – 
järjestämään tapahtumia.

11 

Kroatia

Kroatian toiminnan koordinointia varten 
perustettiin työryhmä, joka kokosi ideoita 
ja suunnitelmia kansallisen toiminnan 
toteuttamiseksi. Ministeriöt, valtion 
keskustoimistot, aluekehitysvirastot, yliopistot, 
kansalaisjärjestöt ja laitokset järjestivät 
konferensseja ja kansalaiskeskusteluja 
kansalaisten kanssa sekä julkisia keskusteluja 
ja koulutusseminaareja keskittyen erityisesti 
nuoriin. Käsiteltyjä teemoja olivat muun muassa 
muuttoliike, väestökehitys, ilmastoneutraalius 
ja kiertotalous. Osa tapahtumista järjestettiin 
muiden jäsenmaiden ja EU:n ulkopuolisten 
naapurimaiden kanssa.

12 

Italia

Italian paikallisviranomaisten aktiivisella tuella 
järjestettiin mahdollisimman monen kansalaisen 
tavoittamiseksi useita tapahtumia, joissa 
keskityttiin erityisesti nuoriin. Tietoisuutta 
pyrittiin lisäämään mahdollisimman paljon 
tiedotuskampanjalla. Toimintaan sisältyi 
Länsi-Balkanin nuorten kanssa järjestetty 
EU:n ja Balkanin maiden nuorisofoorumi, MED-
vuoropuhelujen nuorisofoorumi eteläisten 
naapurialueiden nuorten kanssa sekä kilpailut 
toisen asteen opiskelijoille ja yliopisto-
opiskelijoille aiheesta ”Eurooppa on sinun 
käsissäsi”.
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13 

Kypros

Kyproksella järjestettiin useiden sidosryhmien 
kanssa toimintaa, jossa keskityttiin nuoriin. 
Avaustapahtumassa keskusteltiin nuorison 
kanssa sen odotuksista, huolenaiheista ja 
näkemyksistä Euroopasta ja Kyproksesta osana 
EU:ta. Lisäksi järjestettiin avoin vuoropuhelu 
nuorten roolista Euroopasta käytävissä 
keskusteluissa ja heidän kohtaamistaan 
ongelmista kansallisella ja Euroopan tasolla. 
Yhdessä tapahtumassa käsiteltiin Euroopan 
turvallisuutta ja puolustusta.

14 

Latvia

Latviassa järjestettiin useita tapahtumia, 
mukaan lukien Tulevaisuus on sinun 
käsissäsi -verkkokeskustelut opiskelijoiden 
kanssa, aiheina taloudelliset, sosiaaliset ja 
turvallisuuskysymykset. Yleistä mielipidettä 
EU:n tulevaisuuden prioriteeteistä 
konferenssin kaikkien teemojen osalta 
kartoitettiin kansallisella kyselyllä ja 
kohderyhmäkeskusteluilla. Tietoisuutta 
konferenssista lisättiin yli 55-vuotiaiden ja toisen 
asteen oppilaiden keskuudessa alueellisissa 
keskustelutilaisuuksissa.

15 

Liettua

Liettuassa tapahtumat järjestettiin 
pääasiassa hajautetusti, ja pääpaino oli 
Liettuan alueilla ja nuorisolla, esimerkiksi 
Baltian maiden nuorisokeskustelussa. 
Useita kansalaiskeskusteluja käytiin muun 
muassa demokratiasta, digitalisaatiosta 
ja ilmastonmuutoksesta ja maiden rajat 
ylittävää vuoropuhelua esimerkiksi Ranskan, 
Irlannin ja Italian kanssa sekä järjestettiin 
kansalaisyhteiskuntavetoisia tapahtumia. Lisäksi 
kouluja kannustettiin keskustelemaan Euroopan 
tulevaisuudesta.

16 

Luxemburg

Luxemburgissa järjestettiin kansallisella tasolla 
useita tapahtumia, joissa lähestymistapa 
oli avoin, osallistava ja läpinäkyvä. 
Parlamentti esimerkiksi järjesti useita 
uusin tavoin toteutettuja tapahtumia, kuten 
kahvilakeskusteluja. Opiskelijoille ja nuorille 
yrittäjille myös järjestettiin hackathon, jossa 
keskusteltiin digitaalisesta kompassista ja 
EU:n teollisuusstrategiasta. Lisäksi pidettiin 
kolmikansallinen ajatustenvaihto Saksan, 
Ranskan ja Luxemburgin lukio-opiskelijoiden 
välillä.

17 

Unkari

Unkarissa järjestettiin runsaasti erilaisia 
yhteiskunnallisia tapahtumia (yli 800). Unkarin 
viranomaisten järjestämiin tapahtumiin kuului 
useiden ministeriöiden järjestämiä korkean 
tason kansainvälisiä konferensseja, esimerkiksi 
laajentumisesta ja EU:n digitaalistrategiasta, 
sekä opiskelijoiden ja nuorisojärjestöjen kanssa 
pidettyjä keskustelutilaisuuksia muun muassa 
Euroopan yhdentymisestä. Useat järjestöt 
kävivät paneelikeskusteluja, joissa aiheina 
olivat EU:n toimielimet; vahvempi talous, 
sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys, 
koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu; arvot, 
oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus; valtioista 
riippumattomat järjestöt; muuttoliike; sekä 
väestökehitys, perhe, terveys, ilmastonmuutos ja 
ympäristö.

18 

Malta

Maltan avaustapahtuman jälkeen perustettiin 
kansallinen koordinointikomitea edistämään 
aloitetta eri viestintäkanavilla ja ohjaamaan 
keskustelua kansallisten ja paikallisten 
tapahtumien kautta. Julkisia vuoropuheluja, 
muun muassa terveydestä, eurooppalaisista 
arvoista ja yhteiskunnan oikeudenmukaistamisen 
tulevaisuudesta, lehdistötilaisuuksia, 
alakohtaisten sidosryhmien kuulemisia ja 
interaktiivisia tapaamisia lasten ja opiskelijoiden 
kanssa järjestettiin joko fyysisesti tai 
hybridimuodossa.
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19 

Alankomaat

Alankomaat keskittyi järjestämään kansallisen 
”Visioita Euroopasta – Kijk op Europa” 
-kansalaispaneelinsa, joka toteutettiin sekä 
verkossa että henkilökohtaisesti. Se järjestettiin 
kahdessa vaiheessa. Ensin kerättiin kansalaisten 
ajatuksia ja mielipiteitä siitä, ”mitä” heidän 
odotuksensa ja halunsa ovat. Toisessa vaiheessa 
pyrittiin ymmärtämään mielipiteitä (”miksi” ja 
”miten”) ryhmäkeskustelujen avulla.

20 

Itävalta

Itävallassa keskusteluja käytiin eri 
muodoissa liittovaltio-, alue- ja 
paikallistasolla. Tulevaisuuslaboratorioissa 
ja tulevaisuusdialogeissa keskusteltiin 
perusteellisesti korkean tason asiantuntijoiden 
kanssa eri aiheista ja etsittiin kokonaisvaltaisia 
ratkaisuja tulevaisuutta varten. Lisäksi Itävallan 
Eurooppa-asioita käsittelevät paikallisvaltuutetut 
järjestivät useita tapahtumia. Useat tapahtumat 
oli suunnattu suoraan nuorille ja koululaisille.

21 

Puola

Puolassa tapahtumat järjestettiin pääasiassa 
hajautetusti. Alueelliset kansainvälisen 
keskustelun keskukset järjestivät alueellisia 
julkisia tapahtumia kaikilla 16:lla Puolan alueella 
sekä fyysisesti että virtuaalisesti. Keskustelujen 
aiheina olivat konferenssin teemat, kuten 
solidaarisuus kriisiaikoina, maatalous ja uudet 
teknologiat. Lisäksi järjestettiin kansallinen 
keskustelu ilmastosta, digitalisaatiosta, 
sisämarkkinoista, terveydestä, EU:sta 
maailmassa ja muuttoliikkeestä.

22 

Portugali

Kansalaisten osallistumisen konferenssiin 
käynnisti kansalaistapahtuma 
Lissabonissa. Sen jälkeen useat tapahtumat 
järjestettiin yhteistyössä muun muassa 
paikallisviranomaisten, yliopistojen, koulujen, 
työmarkkinaosapuolten, nuorisojärjestöjen 
ja paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. 
Esimerkiksi Espanjan kanssa järjestettiin 

rajatylittävä tapahtuma, jossa keskusteltiin 
näiden kahden maan alueiden ja EU:n 
tulevaisuuden kannalta tärkeistä aiheista. Lisäksi 
järjestettiin kansallisia hajautettuja tapahtumia, 
joissa käsiteltiin muun muassa muuttoliikettä ja 
kansainvälisiä kumppanuuksia, eurooppalaisen 
demokratian tulevaisuutta ja digitalisaatiota.

23 

Romania

Tapahtumia järjestivät pääasiassa hallinto 
ja erityislaitokset, ja kansalaisyhteiskunta ja 
nuorisojärjestöt osallistuivat niihin aktiivisesti. 
Keskusteluissa käsiteltiin monenlaisia aiheita, 
kuten digitalisaatiota, koulutusta, terveyttä, 
ympäristöä, kestävää kehitystä, taloutta, 
maataloutta ja EU:n strategisia kumppanuuksia. 
Pääkaupungissa ja paikallistasolla järjestettyihin 
tapahtumiin osallistuivat kaikki ikäryhmät.

24 

Slovenia

Yleisenä visiona oli kannustaa laajaan 
keskusteluun, jossa kansalaisyhteiskunnalla 
on keskeinen rooli ja erityisesti nuorten 
osallistumista rohkaistaan. Hallituksen 
järjestämän avaustapahtuman jälkeen 
toteutettiin useita aloitteita, kuten Bledin 
strategiafoorumi. Sen pääaiheena oli Euroopan 
tulevaisuus, erityisesti EU:n laajentumisen ja 
Länsi-Balkanin osalta. Muissa tapahtumissa 
käsiteltiin muun muassa rahapolitiikkaa, 
ilmastoneutraaliutta, nuorisoa ja EU:n roolia 
moninapaisessa kansainvälisessä ympäristössä.

25 

Slovakia

Slovakiassa tapahtumia järjestettiin kahden 
pääpilarin puitteissa. Ensimmäinen pilari oli 
suureen yleisöön keskittyvä WeAreEU -hanke. 
Se käsitti keskusteluja opiskelijoiden kanssa 
ja julkisia kuulemisia sekä useita alueellisia 
WeAreEU Road Show -tapahtumia. Toinen pilari 
oli EU:ta käsittelevä kansallinen valmistelukunta, 
joka keskittyi asiantuntija- ja analyyttiseen 
työhön teemojen, kuten sisämarkkinoiden, 
disinformaation, populismin sekä digitaalisen ja 
vihreän siirtymän, osalta.
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26 

Suomi

Suomen hallitus järjesti useita alueellisia 
kuulemisia, muun muassa EU:n pohjoisimman 
konferenssitapahtuman, ja niissä käsiteltiin 
esimerkiksi kestävää kasvua, koulutusta ja 
oikeusvaltioperiaatetta. Keskustelun tueksi 
myös järjestettiin mielipidekysely. Hallitus 
järjesti tapahtumia yhteistyössä kaupunkien, 
paikallisviranomaisten, yliopistojen, 
kansalaisjärjestöjen ja nuorisojärjestöjen sekä 
Suomen eduskunnan, Euroopan parlamentin 
ja Euroopan komission Suomessa sijaitsevien 
tiedotustoimistojen kanssa.

27 

Ruotsi

Ruotsi noudatti pääasiassa hajautettua 
lähestymistapaa hallituksen kanslian, 
kansallisen parlamentin, poliittisten puolueiden, 
työmarkkinaosapuolten, paikallis- ja aluetason 
edustajien, kansalaisjärjestöjen ja muiden 
asiaankuuluvien yhteiskunnallisten sidosryhmien 
yhteisenä toimintana. Esimerkiksi Ruotsin EU-
ministeri keskusteli Euroopan tulevaisuudesta 
eri koulujen opiskelijoiden kanssa ja 
osallistui torikokouksiin, joissa keskusteltiin 
kansalaisten kanssa Euroopan tulevaisuudesta 
ja demokratiasta. Myös digitaalista 
mediaa käytettiin kansalaiskeskustelujen 
käynnistämiseen esimerkiksi kyselytuntien 
muodossa.

Edellä mainitut kuvaukset eivät ole tyhjentäviä. 
Lisätietoa kansallisista tapahtumista on 
saatavilla monikielisen digitaalisen foorumin 
asiaa koskevassa osiossa.
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2. Euroopan nuorisotapahtuma
Euroopan nuorisotapahtuma (EYE2021) 
järjestettiin 8.–9. lokakuuta 2021. Se kokosi 
yhteen 10 000 nuorta sekä verkon välityksellä 
että paikan päälle Euroopan parlamenttiin 
Strasbourgiin muotoilemaan ja jakamaan 
ajatuksiaan Euroopan tulevaisuudesta. 
Nuorisotapahtuma oli ainutlaatuinen 
16–30-vuotiaille tarjoutuva tilaisuus olla 
vuorovaikutuksessa henkilökohtaisesti ja 
verkon välityksellä, innostaa toinen toisiaan 
ja vaihtaa näkemyksiä asiantuntijoiden, 
aktivistien, sosiaalisen median vaikuttajien 
sekä päätöksentekijöiden kanssa Euroopan 
demokratian tyyssijassa.

Toukokuusta 2021 alkaen verkossa 
kerättiin yhteistyössä yleiseurooppalaisten 
nuorisojärjestöjen kanssa yli 2 000 ehdotusta 
nuorilta kansalaisilta eri puolilta Euroopan 
unionia. Lisäksi järjestettiin useita Euroopan 
tulevaisuuskonferenssiin keskittyviä tilaisuuksia 
sekä verkossa ennen tapahtumaa että 
Strasbourgissa järjestetyn nuorisotapahtuman 
aikana. Tapahtuman jälkeen osallistujien  
20 suosituinta ideaa (kaksi kutakin  
 
V Monikielisellä digitaalisella foorumilla on saatavilla tietoa kaikista tapahtumista.

tulevaisuuskonferenssiaihetta kohden) kerättiin 
Euroopan tulevaisuuskonferenssia varten 
laadittuun nuorisoidearaporttiin, joka julkaistiin 
23 kielellä.

Nuorisoidearaportin esittelivät konferenssin 
täysistunnolle 23. lokakuuta eurooppalaisten 
kansalaispaneelien nuoret jäsenet, jotka 
osallistuivat myös EYE2021-tapahtumaan. Kaikki 
kerätyt ideat ovat saatavilla osoitteessa search.
youthideas.eu.

3. Muut tapahtumat
Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi monet 
muut toimielimet ja sidosryhmät järjestivät 
tilaisuuksia, joissa EU:n kansalaiset saivat 
keskustella Euroopan tulevaisuudestaV.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) 
sitoutui koko Euroopan tulevaisuuskonferenssin 
ajan lisäämään tietoisuutta siitä ja auttamaan 
jäsenmaiden kansalaisjärjestöjen laajaa verkostoa 
järjestämään kansallisia kuulemisia. Sen 
tuella käynnistettiin yhteensä 75 tapahtumaa, 
joista 33 järjestettiin kansallisella tasolla 
ja 42 keskustasolla. Näistä tapahtumista 
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60 prosentista tuotettiin raportteja 
konferenssifoorumille, ja pelkästään kyseisiin 
45 tapahtumaan osallistui yli 7 300 osallistujaa. 
ETSK käynnisti toimintansa kesäkuussa 2021 
suurella konferenssilla ”Kansalaiset takaisin 
Eurooppa-hankkeen ytimeen” sekä järjesti 
Connecting EU -seminaarin Lissabonissa 
marraskuussa 2021 ja korkean tason Yhdessä 
rakentamassa Eurooppaa -tapahtuman 
Brysselissä helmikuussa 2022. Komitea latasi 
60 uutta ideaa verkkofoorumille ja myös edisti sen 
käyttöä käynnistämällä laajan tiedotuskampanjan 
sosiaalisessa mediassa. Kampanja saavutti 
potentiaalisesti 32 miljoonaa ihmistä pelkästään 
Twitterissä, jossa se mainosti kansallisia 
tapahtumia englanniksi ja paikallisella kielellä 
ennen jokaista täysistuntoa ja konferenssiin 
liittyvää kokousta sekä niiden jälkeen.

Euroopan alueiden komitea (AK) järjesti 
valiokunnissaan ja täysistunnoissaan 
teemakeskusteluja sekä 140 paikallista, 
rajatylittävää ja alueiden välistä tapahtumaa, 
joihin osallistui 10 000 kansalaista ja 
200 paikallistason poliitikkoa. Lisäksi 
lokakuussa 2021 julkaistiin ensimmäinen 
EU27-maiden kyselytutkimus 1,2 miljoonan 
paikallistason poliitikon näkemyksistä Euroopan 
tulevaisuudesta. Lisäksi AK ehdotti 44 ideaa 
monikielisen digitaalisen foorumin kautta. 
Riippumaton eurooppalaista demokratiaa 
käsittelevä korkean tason ryhmä esitti 
vuoden 2022 alussa ajatuksia siitä, miten 
demokratiaa voitaisiin parantaa EU:ssa. AK 
hyväksyi päätöslauselman ehdotuksista 
konferenssin loppuraporttia varten ja 
12-kohtaisen manifestin EU:n miljoonan 
paikallis- ja aluetason poliitikon puolesta 
Euroopan alueiden ja kuntien huippukokouksessa 
maaliskuussa 2022. Raportissa ”Citizens, 
local politicians and the future of Europe” 
(maaliskuu 2022) esitetään yhteenveto kaikista 
konferenssia koskevista AK:n toimista.

EU-tason työmarkkinaosapuolten kolme 
työnantajajärjestöä, BusinessEurope, SGI 
Europe ja SMEunited, julkaisivat prioriteettinsa 
ja panoksensa digitaalisella foorumilla sekä 
esittelivät ne asiaankuuluvissa työryhmissä 
ja täysistunnossa. Lisäksi ne kaikki edistivät 
konferenssia sekä sisäisesti että ulkoisten 
sidosryhmien kanssa sekä järjestivät tapahtumia 
ja tekivät yhteistyötä sidosryhmien kanssa eri 
foorumeilla. Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö 
(EAY) antoi panoksensa konferenssiin ja osallistui 

täysistuntoihin ja työryhmien kokouksiin. 
EAY määritteli ammattijärjestöjen ehdotukset 
oikeudenmukaisemmasta tulevaisuudesta 
Euroopalle ja lisäsi ne verkkofoorumille 
(kannatetuimpien ehdotusten joukossa). EAY ja 
sen yhteistyökumppanit järjestivät tapahtumia ja 
tiedotustoimintaa ammattijärjestöjen ehdotusten 
esittelemiseksi ja niistä keskustelemiseksi.

Kansalaisyhteiskuntaa koskeva osio, joka 
koostui Euroopan tulevaisuuskonferenssin 
kansalaisyhteiskuntakonventista ja European 
Movement International -järjestöstä, järjesti 
useita tapahtumia kautta Euroopan ja otti osaa 
täysistuntoihin. Se teki yhteistyötä satojen 
kansalaisjärjestöjen kanssa alhaalta ylöspäin 
suuntautuvalla lähestymistavalla viiden 
temaattisen kokonaisuuden kautta yhteisten ja 
kattavien ehdotusten laatimiseksi konferenssin 
monilla eri politiikanaloilla. Ideoita hyödynnettiin 
konferenssissa foorumin, työryhmien ja 
täysistuntojen kautta sekä suorassa yhteydessä 
johtokuntaan, yhteispuheenjohtajiin ja yhteiseen 
sihteeristöön.

Jäsenmaissa toimivat Euroopan komission 
edustustot, Europe Direct -tiedotuspisteet, 
EU:n tallekirjastot ja Euroopan parlamentin 
yhteystoimistot tiedottivat kansalaisille erittäin 
aktiivisesti Euroopan tulevaisuuskonferenssista. 
Komission edustustot eri puolilla Eurooppaa 
tiedottivat 1 400 tapahtumasta, joilla 
tuettiin konferenssia koskevaa tiedotusta 
ja sen toteuttamista. Ne järjestivät tai olivat 
aktiivisesti mukana yli 850 tapahtumassa. 
Noin 65 prosenttia niistä oli suunnattu nuorille 
ja naisille tarkoituksena kannustaa heitä 
osallistumaan aktiivisemmin konferenssiin. 
Euroopan parlamentin yhteystoimistot 
järjestivät yli 1 300 tiedotustapahtumaa 
eri jäsenmaissa. Konferenssin näkyvyyden 
laajentamiseksi Euroopan parlamentin jäsenten, 
kansalaisten ja sidosryhmien organisaatioiden, 
kansallisten viranomaisten sekä alueellisten 
ja paikallisten tiedotusvälineiden kanssa 
järjestettiin konferenssin eri pääaiheita 
käsitteleviä temaattisia työpajoja. Europe 
Direct -tiedotuspisteet raportoivat yli 1 000 
aihekohtaisesta tapahtumasta ja yli 600 
konferenssiin liittyvästä tiedotustoimesta, 
joihin osallistui monenlaisia kohderyhmiä ja 
nuorisojärjestöjä. EU:n tallekirjastot raportoivat 
yli 120 tapahtumasta, jotka liittyivät konferenssia 
koskevaan tiedotukseen.
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III.
Konferenssin 
täysistunto
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(A) Kokoonpano, rooli ja toiminta 

VI �Yksimielisyyteen�oli�päästävä�ainakin�Euroopan�parlamentin,�neuvoston�ja�Euroopan�komission�edustajien�ja�kansallisten�
parlamenttien�edustajien�kesken�tasapuolisesti.�Jos�kansallisten�tapahtumien�edustajien�tai�eurooppalaisten�tai�kansallisten�
kansalaispaneelien�edustajien�näkemykset�erosivat�selvästi�edellä�mainittujen�edustajien�näkemyksistä,�tämä�oli�tuotava�esiin�tässä�
raportissa.

VII ��Täysistuntoon�kutsuttiin�myös�muita�Euroopan�komission�jäseniä�silloin,�kun�käsiteltiin�heidän�vastuualueeseensa�liittyviä�asioita.
VIII �Yksi�edustaja�kustakin�jäsenmaasta.

Konferenssin täysistunnossa keskusteltiin 
kansallisten ja eurooppalaisten 
kansalaispaneelien suosituksista teemoittain, 
määrittämättä tuloksia ennalta ja rajoittamatta 
keskusteluja�etukäteen�päätettyihin�politiikan�
aloihin.�Monikieliseltä�foorumilta�kerätyistä�
kannanotoista�keskusteltiin�myös�tarvittaessa.�
Täysistunnon�kokoonpano�oli�ainutlaatuinen,�
sillä siinä oli ensimmäistä kertaa mukana 
kansalaisia,�jotka�edustivat�eurooppalaisia�ja�
kansallisia�kansalaispaneeleja�ja�tapahtumia�
EU:n�toimielinten�ja�neuvoa-antavien�elinten,�
kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa 
vaaleissa�valittujen�edustajien�sekä�
kansalaisyhteiskunnan�ja�työmarkkinaosapuolten�
edustajien�kanssa.�Kun�suositukset�oli�esitelty�
ja niistä oli keskusteltu kansalaisten kanssa, 
täysistunnon�oli�esitettävä�ehdotuksensa�
johtokunnalle�yhteisymmärryksessäVI. 
Konferenssin täysistunto kokoontui seitsemän 
kertaa�kesäkuun 2021�ja�huhtikuun 2022�välisenä�
aikana.

Konferenssin täysistuntoon osallistui 
tasapuolisesti�108 edustajaa�Euroopan�
parlamentista,�54 edustajaa�neuvostosta�ja�
kolme�edustajaa�Euroopan�komissiostaVII, 
yhteensä�108 edustajaa�kaikista�kansallisista�
parlamenteista�sekä�kansalaisia.�Täysistuntoon�
osallistui�80 eurooppalaisten�kansalaispaneelien�
edustajaa,�joista�vähintään�kolmasosa�oli�

alle�25-vuotiaita,�Euroopan�nuorisofoorumin�
puheenjohtaja�sekä�27 kansallisten�tapahtumien�
tai�kansallisten�kansalaispaneelien�edustajaaVIII. 
Täysistuntoon�osallistui�lisäksi�18 edustajaa�
alueiden�komiteasta,�18 edustajaa�talous-�ja�
sosiaalikomiteasta,�kuusi�alueviranomaisten�
vaaleilla�valittua�edustajaa�ja�kuusi�
paikallisviranomaisten�vaaleilla�valittua�
edustajaa,�12 työmarkkinaosapuolten�edustajaa�
ja�kahdeksan�kansalaisyhteiskunnan�edustajaa.�
EU:n�ulkoasiainedustaja�kutsuttiin�mukaan�
keskusteltaessa�EU:n�kansainvälisestä�roolista.�
Mukaan�kutsuttiin�myös�keskeisten�sidosryhmien�
edustajia,�kuten�Länsi-Balkanin�kumppaneiden,�
Ukrainan,�kirkkojen,�uskonnollisten�yhdistysten�
tai�yhteisöjen�sekä�elämänkatsomuksellisten�ja�
ei-tunnustuksellisten�järjestöjen�edustajia.

Konferenssin�yhteispuheenjohtajat�johtivat�
yhdessä�konferenssin�täysistunnon�kokouksia.�
Konferenssin�täysistunnot�pidettiin�Euroopan�
parlamentin tiloissa Strasbourgissa. Voimassa 
olleiden�terveys-�ja�turvallisuusmääräysten�
vuoksi�ensimmäiset�viisi�konferenssikokousta�
järjestettiin�hybridimuodossa,�kun�taas�kaksi�
viimeistä�pidettiin�paikan�päällä.�Konferenssin�
täysistunnot�lähetettiin�reaaliaikaisena�
suoratoistona, ja kaikki kokousten asiakirjat 
asetettiin�julkisesti�saataville�monikieliselle�
digitaaliselle�foorumille.
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(B)�Työryhmät

Yhteispuheenjohtajat�ehdottivat�konferenssin�
täysistunnolle�konferenssin�työjärjestyksen�
mukaisesti,�että�perustetaan�yhdeksän�
teemakohtaista�työryhmää�monikielisen�
digitaalisen�foorumin�teemojen�mukaisesti,�
jotta konferenssin täysistunnon keskustelujen 
ja�ehdotusten�valmisteluun�voidaan�
osallistua�yhteisen�julistuksen�mukaisesti.�
Lokakuussa 2021�yhteispuheenjohtajat�
sopivat�työryhmiin�sovellettavasta�
tehtävänmäärityksestä.�Työryhmät�käsittelivät�
seuraavia�aiheita:�ilmastonmuutos�ja�ympäristö;�
terveys;�vahvempi�talous,�sosiaalinen�
oikeudenmukaisuus�ja�työllisyys;�EU maailmassa;�
arvot,�oikeudet,�oikeusvaltioperiaate�ja�
turvallisuus;�digitalisaatio;�eurooppalainen�
demokratia;�muuttoliike;�ja�koulutus,�kulttuuri,�
nuoriso�ja�urheilu.

Työryhmät�esittivät�panoksensa�konferenssin�
täysistuntoon keskustelemalla kansallisten 
ja eurooppalaisten kansalaispaneelien 
suosituksista sekä konferenssin puitteissa 
kerätyistä,�yhdeksään�aiheeseen�liittyvistä�
monikielisen�digitaalisen�foorumin�lisäyksistä.�
Konferenssin täysistunnon jäsenet jaettiin 
yhdeksään�työryhmään�seuraavasti:�kutakin�
työryhmää�kohti�12 jäsentä�Euroopan�
parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
edustajista,�6 jäsentä�neuvoston�edustajista,�
3 kansallisten�kansalaispaneelien�tai�
-tapahtumien�edustajista,�2 alueiden�komitean�
ja�talous-�ja�sosiaalikomitean�edustajista,�
1 tai�2 työmarkkinaosapuolten�edustajista,�
1 kansalaisyhteiskunnan�edustajista�ja�

1 paikallis-�ja�alueviranomaisten�vaaleilla�
valittujen�jäsenten�sekä�eurooppalaisten�
kansalaispaneelien�edustajista.�Eurooppalaisten�
kansalaispaneelien�edustajat�osallistuivat�
paneelinsa�aihepiiriä�käsittelevään�työryhmään.�
Lisäksi�vahvistettiin�erityissääntö,�jonka�
mukaisesti komission kollegion jäsenet 
saivat�osallistua�työryhmiin�vastuualueidensa�
mukaisesti.

Työryhmät�kävivät�vilkasta�keskustelua�ja�
käsittelivät�puheenjohtajan�ja�tiedottajan�
johdolla�laadittuja�ehdotusluonnoksia,�jotka�
valittiin�työryhmään�kuuluvien�eurooppalaisten�
kansalaispaneelien�edustajien�joukosta�yhteisen�
sihteeristön�avustuksella.�Työryhmien�oli�
työskenneltävä�konferenssin�työjärjestyksen�
17 artiklassa�määritellyn�yhteisymmärryksen�
pohjalta.�Tämän�jälkeen�puheenjohtaja�ja�
tiedottaja�esittelivät�työryhmän�tulokset�
täysistunnolle.�Työryhmän�puheenjohtajaa�avusti�
yhteinen�sihteeristö.�Konferenssin�yhteinen�
sihteeristö�laati�tiivistelmät�kustakin�työryhmän�
kokouksesta�puheenjohtajan�ohjauksessa�ja�
työryhmän�jäseniä�kuullen.

Työryhmät�kokoontuivat�konferenssin�
täysistuntojen�yhteydessä�lokakuusta 2021�
alkaen�8. huhtikuuta�2022�saakka�sekä�verkossa�
joulukuussa�2021.�Joillakin�työryhmillä�oli�
ylimääräisiä�kokouksia.�Työryhmien�kokoukset�
lähetettiin�reaaliaikaisena�suoratoistona�
20. tammikuuta�2022�alkaen.�Niiden�yhteenvedot�
olivat�asianmukaisesti�saatavilla�monikielisen�
digitaalisen�foorumin�täysistunto-osiossa.



Euroopan tulevaisuuskonferenssi | RAPORTTI LOPULLISISTA TULOKSISTA

37

(C)�Kronologinen�yhteenveto

IX �Ensimmäinen�eurooppalainen�kansalaistapahtuma�järjestettiin�17.�kesäkuuta�2021�Lissabonissa�hybridikokouksena�ennen�
19. kesäkuuta�pidettyä�avajaistäysistuntoa.�Näin�käynnistettiin�kansalaisten�osallistuminen�konferenssiin.

KONFERENSSIN TÄYSISTUNNON 
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 19. KESÄKUUTA 
2021

Konferenssin täysistunnon järjestäytymiskokous 
pidettiin�19. kesäkuuta�2021�hybridimuodossaIX. 
Kokouksessa täysistunnon jäsenillä oli 
mahdollisuus�kuunnella�esitys�ja�käydä�yleistä�
keskustelua konferenssin tarkoituksesta ja 
odotuksista.�Yhteispuheenjohtajat�korostivat�
tämän�EU:n�tason�keskustelevan�demokratian�
hankkeen�ennennäkemätöntä�luonnetta,�koska�se�
vahvistaa�edustuksellista�demokratiaa�tuomalla�
kansalaiset�Euroopan�unionin�päätöksenteon�
ytimeen.�Yhteispuheenjohtajat�myös�kuvailivat,�
miten konferenssin kolme pilaria eli monikielinen 
digitaalinen�foorumi,�eurooppalaiset�ja�kansalliset�
kansalaispaneelit�ja�täysistunto�toimivat.

Lisäksi�täysistunnon�jäsenille�ilmoitettiin�
aikomuksesta�perustaa�yhdeksän�
teemakohtaista�työryhmää�sekä�konferenssin�
aikataulusta.�Tämän�jälkeen�käydyssä�
keskustelussa�käytettiin�yli�150 puheenvuoroa�
ja�käsiteltiin�monenlaisia�aiheita.�Koska�
eurooppalaisten kansalaispaneelien osallistujien 
valintaa�ei�vielä�oltu�saatu�päätökseen,�Euroopan�
nuorisofoorumin�puheenjohtaja�ja�27 kansallisten�
tapahtumien�ja�kansalaispaneelien�edustajaa�
osallistuivat�kansalaisten�edustajina.

KONFERENSSIN TOINEN TÄYSISTUNTO  
22.–23. LOKAKUUTA 2021

Konferenssin�toinen�täysistunto�pidettiin�
22.–23. lokakuuta�2021�hybridimuodossa,�ja�
eurooppalaisten�kansalaispaneelien�edustajat�
osallistuivat�siihen�ensimmäistä�kertaa.�
Täysistunnon�jäsenet�kuulivat�esityksen�
neljän eurooppalaisen kansalaispaneelin 
tilanteesta�ja�keskustelivat�asiasta.�Lisäksi�
kansallisten�tapahtumien�ja�paneelien�
edustajilla�oli�mahdollisuus�esitellä�
kansallisella�tasolla�järjestettäviä�tapahtumia.�
Konferenssin�täysistunnolle�myös�esiteltiin�
Euroopan�nuorisotapahtumaa�koskeva�
raportti,�jossa�esitettiin�jäsenille�yleiskuva�

nuorisotapahtumaan�osallistuvien�nuorten�
valitsemista�20 konkreettisesta�ideasta.�
Seuraavassa�keskustelussa�korostettiin�
monikielisen�digitaalisen�foorumin�innovatiivista�
luonnetta, joka antoi kansalaisille äänen ja 
puitteet�keskustelulle�kaikilla�EU:n�virallisilla�
kielillä. Keskustelu perustui foorumin toiseen 
väliraporttiin.�Länsi-Balkanin�kumppanit�
kutsuttiin�osallistumaan�tähän�täysistuntoon�
keskeisinä�sidosryhminä.

KONFERENSSIN KOLMAS TÄYSISTUNTO 
21.–22. TAMMIKUUTA 2022

Konferenssin�kolmas�täysistunto,�joka�pidettiin�
21. ja�22. tammikuuta�2022,�oli�ensimmäinen,�
jossa�esiteltiin�virallisesti�eurooppalaisiin�
kansalaispaneeleihin�ja�niihin�liittyviin�kansallisiin�
kansalaispaneeleihin�perustuvia�suosituksia.�
Täysistunto�oli�ensimmäinen�sen�jälkeen,�kun�
eräät�eurooppalaiset�kansalaispaneelit�olivat�
viimeistelleet�suosituksensa:�eurooppalaiset�
kansalaispaneelit 2�(eurooppalainen�demokratia�
/�arvot,�oikeudet,�oikeusvaltio�ja�turvallisuus)�
ja 3�(ilmastonmuutos�ja�ympäristö�/�terveys).�
Täysistunto�pidettiin�hybridimuodossa,�ja�siihen�
osallistui�joko�paikan�päällä�tai�etäyhteyden�
välityksellä�yli�400 konferenssin�täysistunnon�
jäsentä.

Täysistuntoa�leimasi�myös�Euroopan�
parlamentin�puhemiehen�David�Maria�Sassolin�
äskettäinen�kuolema.�Yhteispuheenjohtajat�
kunnioittivat�hänen�muistoaan�täysistunnon�
avauspuheenvuoroissa.

Täysistunnon�keskustelut�järjestettiin�teemoittain�
eurooppalaisen�kansalaispaneelin 2�ja�
eurooppalaisen�kansalaispaneelin 3�aiheiden�
mukaisesti.

Keskusteluja�käytiin�innovatiivisessa�
interaktiivisessa�muodossa,�jossa�varattiin�aikaa�
kansalaisten palautteelle ja käytettiin erityistä 
sinisen�kortin�puheenvuorojärjestelmää,�joka�
mahdollisti�spontaanin�ja�vilkkaan�keskustelun�
kansalaisten suosituksista.
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KONFERENSSIN NELJÄS TÄYSISTUNTO 
11.–12. MAALISKUUTA 2022

Konferenssin�neljännessä�täysistunnossa�myös�
esiteltiin�eurooppalaisiin�kansalaispaneeleihin�ja�
niihin�liittyviin�kansallisiin�kansalaispaneeleihin�
perustuvia�suosituksia.�Täysistunto�
pidettiin�sen�jälkeen,�kun�kaksi�muuta�
eurooppalaista�kansalaispaneelia�olivat�
viimeistelleet�suosituksensa:�eurooppalaiset�
kansalaispaneelit 1 (vahvempi�talous,�sosiaalinen�
oikeudenmukaisuus�ja�työllisyys/�koulutus,�
kulttuuri,�nuoriso�ja�urheilu�/�digitaalinen�muutos)�
ja 4�(EU�maailmassa�/�muuttoliike).

Tammikuun�täysistunnon�tavoin�myös�tämän�
täysistunnon keskustelut järjestettiin teemoittain. 
Tällä�kertaa�käsiteltiin�eurooppalaisen�
kansalaispaneelin 1�ja�eurooppalaisen�
kansalaispaneelin 4�aiheita.�Kansalaisten�
suosituksista�käytiin�jälleen�vilkasta�ja�
perusteellista�keskustelua,�jota�tuki�innovatiivinen�
interaktiivinen�muoto.

KONFERENSSIN VIIDES TÄYSISTUNTO  
25.–26. MAALISKUUTA 2022

Viides�täysistunto�merkitsi�konferenssin�
seuraavien�vaiheiden�alkua,�jolloin�aloitettiin�
prosessi kansalaisten suositusten 
muuttamisesta�täysistunnon�ehdotuksiksi.�
Tämän�vuoksi�täysistunnon�jäsenet�keskustelivat�
ensimmäistä kertaa konferenssin kaikista 
yhdeksästä�aiheesta�pienemmissä�temaattisissa�
työryhmissä�tehtyjen�alustusten�jälkeen:�
vahvempi�talous,�sosiaalinen�oikeudenmukaisuus�
ja�työllisyys�/�koulutus,�kulttuuri,�nuoriso�
ja�urheilu�/�digitalisaatio�/�eurooppalainen�
demokratia�/�arvot,�oikeudet,�oikeusvaltioperiaate�
ja�turvallisuus�/�ilmastonmuutos�ja�
ympäristö�/�terveys�/�EU�maailmassa�/�
muuttoliike.�Täysistunto�myös�tarjosi�EU:n�
27:ssä jäsenmaassa�järjestettyjen�kansallisten�
tapahtumien�edustajille�tilaisuuden�esitellä�
työnsä�tuloksia.

KONFERENSSIN KUUDES TÄYSISTUNTO, 
8.–9. HUHTIKUUTA 2022

Luonnos�täysistunnon�ehdotuksista�viimeisteltiin�
konferenssin�kuudennessa�täysistunnossa.�
Temaattisten�työryhmien�viimeisimpien�
kokousten jälkeen kaikki täysistunnon jäsenet 
ilmaisivat�viime�kuukausina�muotoilemistaan�
suosituksista lopulliset näkemyksensä ja 
kommenttinsa�yhdeksässä�aihekohtaisessa�
keskustelussa.�Keskustelu�myös�tarjosi�heille�
tilaisuuden�pohtia�täysistunnon�ehdotusten�
ainutlaatuista kansalaisten suosituksiin 
perustuvaa�laatimisprosessia�sekä�näiden�
suositusten�laatimisen�jälkeen�tehtyä�työtä.�
Kansalaiset�korostivat�erityisesti�ainutlaatuista�
inhimillistä�ja�arvokasta�kokemusta,�jonka�tämä�
keskusteluprosessi�tarjosi�tuomalla�heidät�yhteen�
yhteisen�projektin�ajaksi.�Keskustelu�otettiin�
huomioon�lopullisissa�suositusluonnoksissa,�
jotka�toimitettiin�konferenssin�viimeiseen�
täysistuntoon.

KONFERENSSIN SEITSEMÄS TÄYSISTUNTO 
29.–30. HUHTIKUUTA 2022

Euroopan�tulevaisuuskonferenssin�
seitsemännessä�ja�viimeisessä�täysistunnossa�
muotoiltiin�49�ehdotusta,�ja�se�oli�virstanpylväs,�
joka�päätti�kuukausia�kestäneen�intensiivisen�
keskusteluprosessin.

Konferenssin täysistunto käsitteli ja muotoili 
kyseiset�49�ehdotusta�johtokunnalle�
yhteisymmärryksessä.�Yhteisymmärryksen�
osapuolina�olivat�Euroopan�parlamentin,�
neuvoston,�Euroopan�komission�ja�kansallisten�
parlamenttien�edustajat.

Alueiden�komitean�ja�Euroopan�talous-�
ja�sosiaalikomitean�edustajat,�alue-�ja�
paikallistason�vaaleilla�valitut�edustajat�sekä�
työmarkkinaosapuolten�ja�kansalaisyhteiskunnan�
edustajat�ilmaisivat�myös�suhtautuvansa�
myönteisesti�prosessiin�ja�antoivat�tukensa�
ehdotuksille.

Kansalaisten�edustajat�esittivät�lopullisen�
näkemyksensä�ehdotuksista�(ks.�keskeiset�viestit�
jäljempänä).
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Päätösistunnossa (29.–30. huhtikuuta 2022) 108 kansalaisia edustavaa jäsentä esitteli lopullisen 
kantansa täysistunnon ehdotuksiin. Esittely oli suunniteltu yhteistyössä, ja loppukeskustelussa oli 17 
esittelijää. Seuraavassa on yhteenveto puheenvuorojen keskeisistä viesteistä.

**

Kiitämme�aluksi�Euroopan�parlamenttia,�neuvostoa�ja�komissiota�mahdollisuudesta�antaa�
panoksemme�Euroopan�tulevaisuuden�hahmotteluun.�Tapasimme�eurooppalaisia�kaikkialta�
unionista�ja�eri�paneeleista�ja�tapahtumista,�kuten�myös�poliitikkoja�ja�yhteiskunnallisia�toimijoita,�
ja�kaikki�tämä�laajensi�näkymiämme.�Me�kasvoimme�eurooppalaisina.�Tämä�vaati�meiltä�uhrauksia:�
arki�muuttui�katkonaiseksi,�otimme�töistä�vapaapäiviä,�ja�me�eurooppalaisten�kansalaispaneelien�
jäsenet�vietimme�yhdeksän�viikonloppua�erossa�perheistämme.�Kokemus�oli�kuitenkin�hieno�ja�
ainutlaatuinen.�Se�ei�ollut�meille�ajanhukkaa.

Eteen�tuli�ajoittain�esteitä.�Emme�aina�saaneet�vastauksia�kysymyksiimme.�Tiedämme�myös,�että�
ehdotusten�toteuttaminen�vie�aikaa.�Luotamme�kuitenkin�siihen,�että�kunnioituksesta�yhteiseen�
työhömme�te�teette�kaiken�tarvittavan,�jotta�asiat�toteutuisivat.�Jos�me,�kansalaiset,�pystymme�
sovittamaan�näkemyseromme,�ylittämään�kielimuurin,�toimimaan�yhdessä�ja�kasvamaan�teidän�
tasollenne, tekin pystytte.

**

Olemme�kulkeneet�pitkän�tien,�ja�nyt�kun�työmme�täysistunnossa�on�tehty,�voimme�olla�siitä�
ylpeitä.�Kädessämme�on�kahdeksan�monialaista�aihetta,�joiden�osalta�Euroopan�tulevaisuuden�
rakentamiselle�on�selkeä�ja�vahva�toimeksianto.

Ensimmäisenä�on�Euroopan�unioni,�jonka�pohjana�on�solidaarisuus,�sosiaalinen�oikeudenmukaisuus�
ja�tasa-arvo.�Kun�otetaan�huomioon�väestörakenteeseen�liittyvät�seikat,�kansalaisten�kannalta�
tärkeänä�tavoitteena�on�varmistaa�yhtäläiset�edellytykset�ja�oikeudet�muun�muassa�terveydenhuollon,�
sosiaalipalvelujen,�koulutuksen�ja�elinikäisen�oppimisen,�maaseutu-�ja�kaupunkialueiden�asukkaiden�
yhdenvertaisten�mahdollisuuksien�osalta.�Tulevaisuudessa�eurooppalaiset�eri�jäsenmaissa�ja�alueilla�
eivät�saisi�olla�eriarvoisessa�asemassa�iän,�asuinpaikan,�kansalaisuuden,�sukupuolen,�uskonnon�tai�
poliittisten�näkemysten�perusteella.�Kaikille�olisi�tarjottava�kohtuullinen�elintaso,�palkka�ja�työolot.�
EU:n�on�oltava�enemmän�kuin�pelkkä�talousliitto.�Jäsenmaiden�on�oltava�solidaarisempia�toisiaan�
kohtaan.�Me�olemme�perhe,�ja�meidän�olisi�toimittava�sellaisena�kriisitilanteissa.

Toiseksi�EU:lta�vaaditaan�rohkeita�ja�nopeita�toimia,�jotta�siitä�voi�tulla�ympäristö-�ja�ilmastojohtaja,�
ja�sen�on�nopeutettava�siirtymistä�vihreään�energiaan,�parannettava�rautatieverkkoa�sekä�edistettävä�
kestävää�liikennettä�ja�aitoa�kiertotaloutta.�Aikaa�ei�ole�hukattavana.�EU:n�on�oltava�muutosjohtaja�
monilla�politiikan�aloilla,�jotka�liittyvät�maatalouteen,�biodiversiteettiin,�talouteen,�energiaan,�
liikenteeseen,�koulutukseen,�terveydenhuoltoon,�digitalisaatioon�ja�ilmastodiplomatiaan.�Meillä�on�
siihen�tutkimusvoimavaroja,�taloudellista�vahvuutta�ja�geopoliittista�vaikutusvaltaa.�Jos�panostamme�
ilmastotoimiin,�edessä�on�vauras�tulevaisuus.

Kolmanneksi,�Eurooppa�tarvitsee�demokraattisemman�unionin.�EU�on�eurooppalaisille�rakas,�mutta�
rehellisesti�sanottuna�suhde�ei�aina�ole�helppo.�Te�pyysitte�meitä�avuksi�ja�esititte�kysymyksen:�Miltä�
eurooppalaisen�demokratian�olisi�näytettävä�tulevaisuudessa?�Ja�me�vastasimme:�Me�kansalaiset�
haluamme�Euroopan,�jossa�päätökset�tehdään�avoimesti�ja�nopeasti,�jossa�yksimielisyysperiaatetta�
harkitaan�uudelleen�ja�jossa�me�kansalaiset�osallistumme�toimiin�säännöllisesti�ja�aidosti.

Neljänneksi,�joillakin�aloilla�tarvitaan�lisää�yhdenmukaistamista,�ja�EU:n�on�muututtava�tiiviimmäksi�
yhteisönä.�Sota�on�oven�takana�idässä,�ja�sen�vuoksi�meidän�on�oltava�yhtenäisempiä�kuin�koskaan�
ja�annettava�EU:lle�enemmän�toimivaltaa�ulkoasioissa.�Konferenssi�voi�olla�perusta�yhtenäisemmän�
ja�poliittisesti�tiiviimmän�Euroopan�luomiselle.�Kaikki�kiteytyy�yhteen�sanaan:�unioni.�Emme�voi�
kutsua�itseämme�unioniksi�ilman�yhteistyötä,�josta�tämä�konferenssi�on�ollut�esimerkkinä.

Viidenneksi,�EU:n�on�lisättävä�riippumattomuuttaan�ja�turvattava�kilpailukykynsä�maailmanlaajuisesti.�
Käsittelimme�koko�prosessin�ajan�keinoja�tämän�tavoitteen�saavuttamiseksi�keskeisillä�aloilla,�kuten�
maataloudessa,�energia-alalla,�teollisuudessa�ja�terveydenhuollossa.�Meidän�on�vältettävä�monien�
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herkkien�tuotteiden�osalta�riippuvuutta�kolmansista�maista.�Työvoiman�taitoja�on�hyödynnettävä,�
aivovuoto�estettävä�ja�kansalaisille�tarjottava�asianmukaista�koulutusta�elämän�kaikissa�vaiheissa,�
riippumatta�siitä,�missä�päin�EU:ta�heidän�asuinpaikkansa�sijaitsee.�EU:n�alueiden�välillä�ei�saa�olla�
epätasa-arvoa,�ja�nuorilla�on�oltava�tulevaisuudennäkymät�omassa�maassaan�ilman�pakkoa�muuttaa�
muualle.

Kuudenneksi,�EU:n�tulevaisuus�perustuu�sen�arvoihin.�Ne�ovat�ohjanneet�meidän�työtämme.�
Kun�me�aloitimme,�kukaan�ei�olisi�voinut�kuvitella,�että�maanosassamme�syttyisi�sota.�Kyseinen�
taistelu�vapauden�puolesta�on�tehnyt�meille�selväksi,�miten�onnekkaita�olemme�saadessamme�
elää�unionissa,�jossa�vallitsee�rauha.�Kaikkien�ehdotustemme�taustalla�tuodaan�esiin�seuraavat�
arvot:�maahanmuuttajien�inhimillinen�ja�ihmisarvoinen�vastaanotto,�tasavertainen�oikeus�
terveydenhuoltoon,�korruption�torjunta�sekä�pyrkimys�luonnon�ja�biodiversiteetin�suojeluun�ja�
demokraattisempaan�unioniin.

Seitsemänneksi,�kansalaisten�olisi�tulevaisuudessa�voitava�tuntea�itsensä�eurooppalaisemmiksi�
ja�tunnettava�EU�paremmin.�Tämä�oli�laaja-alainen�kysymys,�joka�oli�kaikkien�paneeleiden�työn�
taustalla.�Digitalisaatio,�koulutus,�liikkuvuus�ja�vaihto-ohjelmat�voivat�antaa�sisältöä�eurooppalaiselle�
identiteetille,�joka�täydentää�kansallisia�identiteettejämme�haastamatta�niitä.�Ennen�tätä�
konferenssia�monet�meistä�eivät�tunteneet�itseään�eurooppalaisiksi.�Tunne�syntyi�hitaasti�täällä,�
vuorovaikutuksessa�toisten�kanssa.�Meillä�oli�onnea�saada�tämä�mahdollisuus,�mutta�monilla�muilla�
ei�ole.�Sen�vuoksi�tiedotus,�viestintä�ja�tietoisuuden�lisääminen�ovat�äärimmäisen�tärkeitä.

Kahdeksantena�on�meille�erittäin�tärkeä�monialainen�aihe:�koulutus�ja�kansalaisten�kaikinpuolinen�
voimaannuttaminen.�Päätitte�kutsua�tähän�konferenssiin�niinkin�nuoria�kuin�16-vuotiaita�
kansalaisia.�Olemme�siitä�kiitollisia,�sillä�nuorten�vaikutusmahdollisuuksien�lisääminen�on�
tärkeämpää�kuin�koskaan.�Hyvin�monet�nuoret�jättävät�äänestämättä,�mikä�kertoo�siitä,�että�
nuorten�suhdetta�politiikkaan�on�tiivistettävä.�Samalla�tarvitaan�heidän�taloudellista�ja�sosiaalista�
voimaannuttamistaan:�työmarkkinoille�pääsy�ja�sosiaalisten�oikeuksien�vaatiminen�on�edelleen�
vaikeaa.�Koronaviruspandemian�aikana�nuoret�kokivat�tulleensa�hylätyiksi,�ja�monet�kärsivät�edelleen�
mielenterveydellisistä�seurauksista.�Voimaannuttamista�tarvitsevat�kuitenkin�kaikki�eurooppalaiset,�
eivät�vain�nuoret:�eurooppalaisten�näkymiä�on�laajennettava�liikkuvuusohjelmilla�ja�elinikäisellä�
oppimisella.�Kansalaisten�tietoisuutta�demokratiasta,�kansalaisvaikuttamista�ja�medialukutaitoa�on�
lisättävä.�Tarvitsemme�aidosti�kokonaisvaltaisen�lähestymistavan.

**

Kukaan�ei�aavistanut�tulosta�etukäteen.�Maita�on�27,�kieliä�24,�ihmisiä�kaikenikäisiä.�Ja�silti,�
tehdessämme�yhteistyötä�tunsimme�mielemme,�ajatustemme�ja�kokemustemme�käyvän�
yksiin.�Me�emme�ole�EU:n�emmekä�minkään�konferenssin�aiheen�asiantuntijoita,�mutta�olemme�
tosielämän�asiantuntijoita�ja�meillä�on�omat�tarinamme.�Käymme�töissä,�asumme�maaseudulla�
tai�lähiöissä,�teemme�yövuoroja,�opiskelemme,�meillä�on�lapsia�ja�käytämme�julkista�liikennettä.�
Meidän�vahvuutemme�on�moninaisuus.�Ehdotuksista�päästiin�yhteisymmärrykseen�kaikkien�
neljän�osallistujaryhmän�kesken�ja�kansalaisryhmän�sisällä.�Olemme�yksimielisiä�kaikista�teille�
luovutetuista�ehdotuksista�ja�kannatamme�niitä.�Näkemyksemme�poikkeaa�toimenpiteen�38.4�
kolmannen�luetelmakohdan�osalta,�sillä�se�ei�ole�peräisin�eurooppalaisista�eikä�kansallisista�
paneeleista�eikä�siitä�ole�keskusteltu�riittävästi�täysistunnossa.�Tämän�vuoksi�emme�ilmaise�
kantaamme�toimenpiteen�sisältöön�emmekä�merkitykseen.�Tämä�kaikki�huomioon�ottaen�toivomme�
teidän�tarkastelevan�ehdotuksia�kokonaisuutena�ja�toteuttamaan�ne�–�kaikki,�eikä�ainoastaan�niitä,�
jotka�parhaiten�sopivat�teille�ja�jotka�on�helppo�toteuttaa.�Tehkää�se�avoimesti.�Omistauduimme�
antaumuksellisesti�niiden�käsittelyyn�ja�olemme�ylpeitä�työstämme.�Kunnioittakaa�sitä.

Euroopan�tulevaisuuskonferenssi�on�käynyt�läpi�pandemian�ja�nähnyt�Euroopassa�sodan�ja�
osoittanut�täyden�solidaarisuutensa�Ukrainan�kansaa�kohtaan.�Vuosi�on�ollut�myllerrystä�
osallistujille�ja�melskeinen�kaikille�eurooppalaisille.�Kaikesta�siitä�huolimatta�konferenssi�vei�työnsä�
päätökseen.�Haluaisimme�kaikkien�konferenssiin�osallistuneiden�kansalaisten�nimissä�välittää�
teille�viestin�–�sen�mitä�tunnemme:�olemme�eurooppalaisia,�olemme�sitoutuneita�ja�meitä�on�kuultu�
demokratiaprosessin�puitteissa,�uskomme�EU:hun�ja�haluamme�uskoa�siihen�jatkossakin.�Toivomme�
siis�sydämemme�pohjasta,�että�luette�ehdotukset�kunnolla�ja�toteutatte�ne�Euroopan�tulevaisuuden�
nimissä.
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Neuvoston�osallistujaryhmän�edustajat�eivät�
konferenssin täysistunnossa kommentoineet 
ehdotusten�sisältöä,�mutta�tukivat�ja�kannustivat�
kansalaisten�toimintaa�ja�panivat�merkille�heidän�
suosituksensa.�Neuvosto�päättää�9.�toukokuuta�
2022�jälkeen,�miten�konferenssin�tulosten�
jatkokäsittely�tapahtuu�sen�oman�toimivallan�ja�
perussopimusten puitteissa.

Euroopan�tulevaisuuskonferenssin�johtokunta�
panee merkille konferenssin täysistunnossa 
esitetyt�ehdotukset�ja�esittelee�ne�konferenssin�
lopputuloksena.�Euroopan�tulevaisuutta�koskevat�
ehdotukset�ovat�tulos�keskusteluista,�joita�
käytiin�lähes�vuoden�ajan�konferenssin�yhteisen�
julistuksen�ja�työjärjestyksen�pohjalta.
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IV. 
Täysistunnon 
ehdotukset
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“Ilmastonmuutos ja ympäristö”

1. Ehdotus: maatalous, elintarviketuotanto, biologinen 
monimuotoisuus ja ekosysteemit, saastuminen

Tavoite: Turvallinen, kestävä, oikeudenmukainen, ilmastovastuullinen ja kohtuuhintainen 
elintarvikkeiden tuotanto, jossa noudatetaan kestävyysperiaatteita ja suojellaan ympäristöä, 
biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemejä ja samalla varmistetaan ruokaturva:

Toimenpiteet:

1. Tuodaan esiin vihreän ja sinisen talouden 
käsitteitä edistämällä tehokasta ympäristö- 
ja ilmastoystävällistä maataloutta ja 
kalastusta EU:ssa ja maailmanlaajuisesti, 
mukaan lukien luonnonmukainen maatalous 
sekä muut innovatiivisen ja kestävän 
maatalouden muodot, kuten vertikaalinen 
viljely, joiden avulla voidaan tuottaa 
enemmän elintarvikkeita pienemmin 
tuotantopanoksin ja vähentää samalla 
päästöjä ja ympäristövaikutuksia mutta taata 
edelleen tuottavuus ja ruokaturva (paneeli 3 – 
suositukset 1, 2 ja 10; paneeli 2 – suositus 4)

2. Suunnataan tuet uudelleen ja vahvistetaan 
kannusteita luonnonmukaiseen tuotantoon ja 
kestävään maatalouteen, joka täyttää selkeät 
ympäristönormit ja auttaa saavuttamaan 
maailmanlaajuiset ilmastotavoitteet 
(paneeli 3 – suositukset 1, 12)

3. Sovelletaan kiertotalouden periaatteita 
maataloudessa ja edistetään 
elintarvikejätteen torjuntatoimenpiteitä 
(työryhmän keskustelu, monikielinen 
digitaalinen foorumi)

4. Vähennetään merkittävästi kemiallisten 
torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttöä 
nykyisten tavoitteiden mukaisesti 
varmistaen samalla edelleen ruokaturva 
ja tuetaan tutkimusta kestävämpien 
ja luontopohjaisempien vaihtoehtojen 
kehittämiseksi (paneeli 3 – suositus 10, 
työryhmän keskustelu)

5. Otetaan käyttöön luotettavaan, 
vankkaan ja avoimeen hiilikirjanpitoon 
perustuva hiilipoistumien sertifiointi 
(täysistuntokeskustelu)

6. Lisätään tutkimusta ja innovaatioita, 
mukaan lukien kestävää tuotantoa, 
tuholaisresistenssiä ja täsmäviljelyä koskevat 
tekniset ratkaisut, sekä lisätään viestintää, 
neuvontajärjestelmiä ja viljelijöiden 
antamaa ja saamaa koulutusta (paneeli 3 
– suositus 10, työryhmän keskustelu 
täysistuntokeskustelu)

7. Poistetaan sosiaalinen polkumyynti ja 
edistetään oikeudenmukaista ja vihreää 
siirtymää maatalousalalla parempiin 
työpaikkoihin, joiden turvallisuus-, terveys- 
ja työolot ovat korkeatasoisia (työryhmän 
keskustelu)

8. Käsitellään sellaisia näkökohtia kuin muovin 
käyttö maatalouskalvoissa ja keinot vähentää 
vedenkulutusta maataloudessa (monikielinen 
digitaalinen foorumi)

9. Varmistetaan perusteltu jalostus ja 
lihantuotanto, jossa keskitytään eläinten 
hyvinvointiin ja toiminnan kestävyyteen, 
esimerkiksi käyttämällä selkeitä merkintöjä, 
tiukkoja vaatimuksia ja yhteisiä normeja 
eläinten kasvatuksessa ja kuljetuksessa 
sekä vahvistamalla jalostuksen ja ruokinnan 
välistä yhteyttä (paneeli 3 – suositukset 16 ja 
30)
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2. Ehdotus: maatalous, elintarviketuotanto, biologinen 
monimuotoisuus ja ekosysteemit, saastuminen

Tavoite: Suojellaan ja ennallistetaan biologista monimuotoisuutta, maisemaa ja valtameriä sekä 
lopetetaan ympäristön pilaantuminen

Toimenpiteet:

1. Perustetaan, ennallistetaan, hoidetaan 
paremmin ja laajennetaan suojelualueita 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi (FR suositus, paneeli 3  
– suositus 11)

2. Otetaan käyttöön saastumisen 
torjuntaan tähtäävä pakottamis- ja 
palkitsemisjärjestelmä, jossa sovelletaan 
saastuttaja maksaa -periaatetta, joka olisi 
sisällytettävä myös verotustoimenpiteisiin, 
yhdistettynä tietoisuuden lisäämiseen ja 
kannusteisiin  
(paneeli 3 – suositus 32, FR suositus, 
täysistuntokeskustelu)

3. Lisätään kuntien roolia 
kaupunkisuunnittelussa ja uusien 
rakennusten rakentamisessa siten, että 
tuetaan sinivihreää infrastruktuuria, vältetään 
ja lopetetaan maaperän sulkeminen 
ja edellytetään pakollisia viheralueita 
uusissa rakennuskohteissa biologisen 
monimuotoisuuden ja kaupunkimetsien 
edistämiseksi (paneeli 3 – suositus 5,  
paneeli 1 – suositus 18, FR  suositus)

4. Suojellaan hyönteisiä, erityisesti kotoperäisiä 
ja pölyttäviä hyönteisiä, muun muassa 
suojaamalla niitä tulokaslajeilta ja 
parantamalla voimassa olevan sääntelyn 
täytäntöönpanoa (paneeli 1 – suositus 18)

5. Tuetaan uudelleenmetsitystä ja metsitystä, 
myös metsäpaloalueilla, vastuullisen 
metsänhoidon toteuttamista sekä puun 
parempaa käyttöä muiden materiaalien 
korvaajana. Asetetaan EU:n jäsenvaltioissa 
sitovat kansalliset tavoitteet kotoperäisten 
puiden ja paikallisen kasviston 
uudelleenmetsittämiselle ottaen huomioon 
erilaiset kansalliset tilanteet ja erityispiirteet 
(paneeli 3 – suositus 14, paneeli 1 – 
suositus 18)

6. Pannaan täytäntöön kertakäyttömuoveja 
koskeva kielto ja laajennetaan sitä 
(monikielinen digitaalinen foorumi)

7. Suojellaan vesilähteitä ja torjutaan jokien ja 
valtamerten pilaantumista muun muassa 
tutkimalla ja torjumalla mikromuovisaastetta 
ja edistämällä ympäristöystävällistä 
merenkulkua käyttämällä parasta 
käytettävissä olevaa teknologiaa ja 
vahvistamalla EU:n tutkimusta ja rahoitusta 
vaihtoehtoisia merenkulun polttoaineita 
ja teknologioita varten (monikielinen 
digitaalinen foorumi, työryhmän keskustelu)

8. Rajoitetaan valosaastetta (työryhmän 
keskustelu)
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3. Ehdotus: ilmastonmuutos, energia, liikenne

Tavoite: Parannetaan Euroopan energiaturvallisuutta ja saavutetaan EU:n energiaomavaraisuus samalla 
kun varmistetaan oikeudenmukainen siirtymä ja tarjotaan eurooppalaisille riittävästi kohtuuhintaista 
ja kestävää energiaa. Torjutaan ilmastonmuutosta siten, että EU:lla on maailmanlaajuinen johtoasema 
kestävän energiapolitiikan alalla ja noudatetaan maailmanlaajuisia ilmastotavoitteita:

Toimenpiteet:

1. Toteutetaan vihreä siirtymä ja 
mahdollisuuksien mukaan nopeutetaan sitä 
erityisesti lisäämällä investointeja uusiutuvaan 
energiaan, jotta voidaan vähentää riippuvuutta 
tuontienergiasta, tunnustaen myös paikallis- 
ja alueviranomaisten rooli vihreässä 
siirtymässä (työryhmän keskustelu)

2. Otetaan energiapolitiikassa huomioon 
kaikkien kolmansien maiden 
energiantoimittajien geopoliittiset ja 
turvallisuusvaikutukset, mukaan lukien 
ihmisoikeudet, ympäristönäkökohdat 
sekä hyvä hallinto ja oikeusvaltioperiaate 
(työryhmän keskustelu)

3. Vähennetään riippuvuutta öljyn ja kaasun 
tuonnista energiatehokkuushankkeilla ja 
tukemalla kohtuuhintaista julkista liikennettä, 
suurnopeusjuna- ja rahtiverkkoa sekä 
puhtaan ja uusiutuvan energian tarjonnan 
laajentamista (paneeli 4 – suositus 2,  
paneeli 1 – suositus 10, FR, DE suositukset)

4. Parannetaan sähköinfrastruktuurin ja 
sähköverkkojen laatua ja yhteenliitettävyyttä, 
varmistetaan kunnossapito ja kehitetään 
niitä turvallisuuden parantamiseksi ja 
uusiutuviin energialähteisiin siirtymisen 
mahdollistamiseksi (paneeli 1 – suositus 10, 
työryhmän keskustelu)

5. Investoidaan uusiutuvaa energiaa tuottaviin 
teknologioihin, kuten vihreän vedyn 
tehokkaaseen tuotantoon ja käyttöön, 
erityisesti aloilla, joita on vaikea sähköistää  
(paneeli 3 – suositus 31, työryhmän 
keskustelu)

6. Investoidaan uusien ympäristöystävällisten 
energialähteiden ja varastointimenetelmien 
tutkimukseen ja konkreettisia ratkaisuja 
odotellessa investoidaan lisää nykyisiin 
optimaalisiin energiantuotanto- ja 
varastointiratkaisuihin (paneeli 3  
– suositukset 9 ja 31)

7. Säädetään hiilidioksidisuodattimet 
pakollisiksi fossiilisia polttoaineita 
käyttävissä voimaloissa ja annetaan 
rahoitustukea jäsenvaltioille, joilla 
ei ole taloudellisia resursseja 
hiilidioksidisuodattimien käyttöönottoon 
(paneeli 3 – suositus 29)

8. Varmistetaan oikeudenmukainen siirtymä 
ja suojellaan työntekijöitä ja työpaikkoja 
riittävällä rahoituksella siirtymää ja 
lisätutkimusta varten, verojärjestelmän 
uudistamisella oikeudenmukaisempaa 
verotusta ja veropetosten torjuntaa edistävillä 
toimilla ja varmistamalla osallistava 
hallintotapa poliittisessa päätöksenteossa 
kaikilla tasoilla (esim. kunnianhimoiset 
toimenpiteet uudelleenkoulutukseen / taitojen 
parantamiseen, vahva sosiaalinen suojelu, 
julkisten palvelujen pitäminen julkisessa 
omistuksessa sekä  
työterveys- ja työturvallisuussääntöjen 
turvaaminen) (täysistuntokeskustelu, 
työryhmän keskustelu, monikielinen 
digitaalinen foorumi)

9. Otetaan käyttöön ilmastoystävällisiä 
teknologioita ja innovaatioita koskeva 
investointipaketti, joka olisi rahoitettava 
ilmastoon liittyvillä tuontitulleilla ja ilmastoon 
liittyvillä hiilitullimaksuilla (DE suositus)

10. Siirtymäkauden jälkeen fossiilisia 
polttoaineita ei pitäisi enää tukea eikä 
perinteiselle kaasuinfrastruktuurille pitäisi 
myöntää rahoitusta (työryhmän keskustelu) 

11. Vahvistetaan EU:n johtajuutta ja otetaan 
vahvempi rooli ja vastuuta kunnianhimoisten 
ilmastotoimien ja oikeudenmukaisen 
siirtymän edistämisessä ja tuetaan 
menetysten korvaamista ja vahinkojen 
korjaamista kansainvälisessä kehyksessä, 
jonka keskiössä ovat Yhdistyneet 
kansakunnat (NL suositus, työryhmän 
keskustelu)
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4. Ehdotus: ilmastonmuutos, energia, liikenne

Tavoite: Tarjotaan korkealaatuinen, nykyaikainen, vihreä ja turvallinen infrastruktuuri ja varmistetaan 
yhteydet, myös maaseutu- ja saaristoalueilla, erityisesti kohtuuhintaisen julkisen liikenteen avulla:

Toimenpiteet:

1. Tuetaan julkista liikennettä ja kehitetään 
erityisesti maaseutu- ja saaristoalueilla 
tehokas, luotettava ja kohtuuhintainen 
eurooppalainen julkinen liikenneverkko, joka 
tarjoaa lisäkannustimia julkisen liikenteen 
käyttöön (paneeli 3 – suositus 36, paneeli 4 – 
suositus 2)

2. Investoidaan suurnopeusjuniin ja yöjuniin 
ja asetetaan Euroopan rautatieliikenteen 
ympäristöystävällistä teknologiaa koskeva 
yhtenäinen standardi, jotta voidaan tarjota 
uskottava vaihtoehto ja helpottaa lyhyiden 
lentojen korvaamista ja ehkäisemistä 
(työryhmän keskustelu, monikielinen 
digitaalinen foorumi)

3. Edistetään akkujen käyttöikää koskevien 
hyvän käytännön standardien mukaisten 
sähköajoneuvojen hankintaa, pitäen 
mielessä niiden kohtuuhintaisuus 
kotitalouksille, ja edistetään niiden (yhteis)
käyttöä sekä edistetään investointeja 
tarvittavaan latausinfrastruktuuriin ja 
muiden saastuttamattomien teknologioiden 
kehittämiseen sellaisia ajoneuvoja varten, 
joiden sähköistäminen on vaikeaa (paneeli 3 
– suositus 38)

4. Kehitetään nopeita internet- ja 
matkaviestinverkkoyhteyksiä maaseutu- ja 
saaristoalueilla (paneeli 3 – suositus 36)

5. Parannetaan nykyisen liikenneinfrastruktuurin 
ekologisuutta (paneeli 3 – suositus 37)

6. Vaaditaan kaupunkikehitysohjelmia 
vähäpäästöisempiä ja vihreämpiä kaupunkeja 
varten, joissa on erityisiä autottomia 
vyöhykkeitä, aiheuttamatta haittaa 
kaupallisille alueille (paneeli 3 – suositus 6)

7. Parannetaan pyöräilyinfrastruktuuria, lisätään 
pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden oikeuksia ja 
parannetaan heidän oikeudellista suojaansa, 
myös onnettomuuksissa moottoriajoneuvojen 
kanssa, taataan liikenneturvallisuus ja 
tarjotaan liikennesääntöjä koskevaa 
valistusta (paneeli 3 – suositus 4)

8. Säännellään kryptovaluuttojen louhintaa, 
jossa käytetään valtavia määriä sähköä 
(monikielinen digitaalinen foorumi)
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5. Ehdotus: kestävä kulutus, pakkaaminen ja tuotanto

Tavoite: Parannetaan materiaalien käyttöä ja hallintaa EU:ssa, jotta siitä tulisi enemmän 
kiertotalouteen perustuva ja omavaraisempi ja voitaisiin vähentää sen riippuvuutta. Rakennetaan 
kiertotalous edistämällä kestäviä EU:n tuotteita ja tuotantoa. Varmistetaan, että kaikki EU:n 
markkinoille saatetut  tuotteet ovat EU:n yhteisten ympäristönormien mukaisia:

Toimenpiteet:

1. Otetaan käyttöön tiukemmat ja 
yhdenmukaistetut tuotantostandardit 
EU:ssa ja avoin merkintäjärjestelmä kaikille 
EU:n markkinoilla myytäville tuotteille 
niiden kestävyyden/ympäristöjalanjäljen ja 
pitkäikäisyyden osalta käyttämällä QR-koodia 
ja ekotasoluokkaa tai digitaalista tuotepassia 
(paneeli 3 – suositukset 8, 13, 20, 21, P1 – 16, 
paneeli 4 – suositus 13)

2. Tarkastellaan uudelleen maailmanlaajuisia 
toimitusketjuja, myös maataloustuotannossa, 
EU:n riippuvuuden vähentämiseksi ja ketjujen 
lyhentämiseksi (monikielinen digitaalinen 
foorumi)

3. Ehkäistään tehokkaammin jätettä 
asettamalla jätteen syntymisen välttämistä 
ja sen uudelleenkäyttöä koskevia tavoitteita 
ja asettamalla laatuvaatimuksia jätteen 
lajittelujärjestelmille (työryhmän keskustelu, 
FR suositus)

4. Luovutaan asteittain ei-kestävästä 
pakkausmuodosta, säännellään ympäristön 
kannalta turvallisia pakkauksia, vältetään 
pakkausmateriaalin tuhlausta taloudellisten 
kannustimien ja seuraamusten avulla sekä 
investoidaan vaihtoehtojen tutkimiseen  
(paneeli 3 – suositukset 15, 25, paneeli 1  
– suositus 12, paneeli 4 – suositus 16)

5. Otetaan käyttöön EU:n laajuinen panttiin 
perustuva pakkausten palautusjärjestelmä 
ja kehittyneet standardit päällyksille 
(paneeli 3 – suositukset 22, 23, monikielinen 
digitaalinen foorumi)  

6. Käynnistetään EU:n osaamisfoorumi siitä, 
miten voidaan varmistaa tuotteiden pitkän 
aikavälin kestävä käyttö ja miten korjata 
tuotteita, mukaan lukien kuluttajajärjestöiltä 
saatavilla olevat tiedot (paneeli 3  
– suositus 20)

7. Otetaan käyttöön toimenpiteitä aikaisen 
tai ennenaikaisen (myös suunnitellun) 

vanhenemisen torjumiseksi, varmistetaan 
pidemmät takuut ja edistetään 
korjauttamisoikeutta ja varmistetaan 
yhteensopivien varaosien saatavuus ja 
käyttömahdollisuudet (paneeli 3  
– suositus 20, FR ja DE suositukset,  
paneeli 1 – suositus 14)

8. Luodaan uusioraaka-ainemarkkinat, 
myös harkitsemalla kierrätetyn sisällön 
prosenttiosuuksia koskevia vaatimuksia 
ja kannustamalla ensiöraaka-aineiden 
vähäisempään käyttöön (työryhmän 
keskustelu)

9. Pannaan nopeasti täytäntöön 
kunnianhimoinen kestäviä tekstiilejä 
koskeva strategia ja perustetaan mekanismi, 
jolla varmistetaan, että kuluttajat voivat 
olla tietoisia siitä, että tuote täyttää 
kestävyyskriteerit (paneeli 3 – suositus 28, 
työryhmän keskustelu) 

10. Ryhdytään EU:n tason toimiin, jotka 
mahdollistavat sen, että kuluttajat voivat 
käyttää tuotteita pidempään, ja kannustavat 
siihen (paneeli 3 – suositus 20)

11. Tiukennetaan jätteiden vientiä EU:n 
sisällä ja kolmansiin maihin koskevia 
ympäristönormeja ja valvotaan niiden 
noudattamista (paneeli 4 – suositus 15, 
monikielinen digitaalinen foorumi)

12. Otetaan käyttöön toimenpiteitä ympäristölle 
haitallisten tuotteiden mainonnan 
rajoittamiseksi ottamalla käyttöön pakollinen 
vastuuvapauslauseke tuotteille, jotka ovat 
erityisen haitallisia ympäristölle (paneeli 3  
– suositus 22)

13. Otetaan käyttöön tiukemmat 
valmistusstandardit ja oikeudenmukaiset 
työolot ja -ehdot koko tuotanto- ja 
arvoketjussa (paneeli 3 – suositus 21)
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6. Ehdotus: tiedotus, tietoisuus, vuoropuhelu ja elintavat

Tavoite: Edistetään ympäristöä, ilmastonmuutosta, energiankäyttöä ja kestävyyttä koskevaa 
tietämystä, tietoisuutta, koulutusta ja vuoropuhelua:

Toimenpiteet:

1. Perustetaan interaktiivinen tietofoorumi, 
jolla esitetään säännöllisesti päivitettävää ja 
monipuolista tieteellistä ympäristötietoa, joka 
on käynyt läpi faktantarkistuksen  
(paneeli 3 – suositus 33) 

2. Tuetaan ympäristötietoisuutta koskevia 
tiedotuskampanjoita, mukaan lukien 
pitkäaikainen EU:n kampanja kestävästä 
kulutuksesta ja elintavoista (DE, NL ja FR 
suositukset,  
paneeli 3 – suositus 7)

3. Edistetään ja helpotetaan vuoropuhelua, 
neuvotteluja ja kuulemista päätöksenteon 
kaikkien tasojen välillä ja erityisesti nuorten 
kanssa ja paikallistasolla (DE, NL ja FR 
suositukset, paneeli 3 – suositukset 27, 35, 
täysistuntokeskustelu)

4. EU laatii jäsenvaltioiden avustuksella 
yhteisen eurooppalaisen peruskirjan, jossa 
käsitellään ympäristökysymyksiä ja lisätään 
ympäristötietoisuutta kaikkien kansalaisten 
keskuudessa (paneeli 3 – suositus 7)

5. Tarjotaan kursseja ja opetusmateriaalia 
kaikille ilmasto- ja kestävyysosaamisen 
parantamiseksi ja ympäristöaiheita koskevan 
elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi 
(paneeli 1 – suositukset 15, 35, paneeli 3 – 
suositus 24, työryhmän keskustelu)

6. Sisällytetään ruoantuotanto ja biologisen 
monimuotoisuuden suojelu osaksi 
koulutusta, mukaan lukien jalostamattomien 
elintarvikkeiden edut verrattuna jalostettuihin 
elintarvikkeisiin sekä koulupuutarhojen 
edistäminen ja kaupunkipuutarhahankkeiden 
ja vertikaalisen viljelyn tukeminen.  
Harkitaan biologisen monimuotoisuuden 
ottamista pakolliseksi aineeksi kouluissa 
ja lisätään tietoisuutta biologisesta 
monimuotoisuudesta käyttämällä 
mediakampanjoita ja järjestämällä kaikkialla 
EU:ssa “kilpailuja”, joissa tarjotaan 
kannustimia (paikallisyhteisöjen laajuiset 
kilpailut) (paneeli 3 – suositus 5, paneeli 1 – 
suositus 18)

7. Vahvistetaan EU:n roolia ja toimintaa 
ympäristön ja koulutuksen alalla lisäämällä 
EU:n toimivaltaa ilmastonmuutosta ja 
ympäristöä koskevan koulutuksen alalla ja 
laajentamalla määräenemmistöpäätösten 
käyttöä kysymyksissä, joiden katsotaan 
koskevan Euroopan etua, kuten 
ympäristöasioissa (FR suositukset)

8. Edistetään kasviperäistä ruokavaliota 
ilmaston ja ympäristön suojelemiseksi 
(monikielinen digitaalinen foorumi)
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“Terveys”

7. Ehdotus – Terveellinen ruoka ja terveelliset elintavat1

Tavoite: Varmistetaan, että kaikilla eurooppalaisilla on mahdollisuus saada terveellistä ruokaa 
koskevaa valistusta sekä terveellistä ja kohtuuhintaista ruokaa, joka on yksi terveellisten elintapojen 
osatekijä, erityisesti seuraavin keinoin: 

Toimenpiteet:

1. Vahvistetaan elintarvikkeiden laatua ja 
elintarvikkeiden jäljitettävyyttä koskevat 
vähimmäisvaatimukset muun muassa 
rajoittamalla antibioottien ja muiden 
eläinlääkkeiden käyttö ennaltaehkäisevän 
käytön sijasta siihen, mikä on ehdottoman 
välttämätöntä eläinten terveyden 
ja hyvinvoinnin suojelemiseksi, ja 
varmistamalla, että valvontaa tiukennetaan 
tältä osin. [#23, #17]

2. Opetetaan ihmisille terveellisiä elintapoja 
varhaisesta iästä alkaen ja kannustetaan 
turvallisten ja terveellisten valintojen 
tekemiseen verottamalla epäterveellisiä 
jalostettuja elintarvikkeita ja asettamalla 
helposti saataville tietoa elintarvikkeiden 
terveysominaisuuksista. Tätä varten 
perustetaan jalostetuille elintarvikkeille 
Euroopan laajuinen arviointijärjestelmä, 
joka perustuu riippumattomaan tieteelliseen 
asiantuntemukseen, ja otetaan käyttöön 
merkintä, joka kattaa hormonivalmisteiden 

ja hormonaalisten haitta-aineiden käytön 
elintarvikkeiden tuotannossa. Tässä mielessä 
vahvistetaan nykyisten sääntöjen seurantaa 
ja noudattamisen valvontaa ja harkitaan 
sääntöjen tiukentamista. [#18, #19, WG]

3. Edistetään vuoropuhelua elintarvikeketjun 
toimijoiden kanssa tuotannosta 
myyntiin, jotta voidaan edistää yritysten 
yhteiskuntavastuuta terveellisistä 
elintarvikkeista. [#19, WG]

4. Tuetaan EU:n tasolla terveellisen, 
monipuolisen ja kohtuuhintaisen ruoan 
tarjoamista yleisöä palvelevissa laitoksissa, 
kuten kouluruokaloissa, sairaaloissa 
tai hoitokodeissa, myös kohdistetulla 
rahoituksella. [#3, täysistunto, työryhmä]

5. Investoidaan tutkimukseen 
antibioottien käytön vaikutuksista sekä 
hormonivalmisteiden ja hormonaalisten 
haitta-aineiden vaikutuksista ihmisten 
terveyteen. [#17, #18]2
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8. Ehdotus – Vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmää3 

Tavoite:  Vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmien muutosjoustavuutta ja laatua erityisesti 
seuraaviin keinoin: 

Toimenpiteet:

1. Luodaan eurooppalainen terveysdata-
avaruus, joka helpottaisi terveystietojen 
vaihtoa. Yksittäisiä potilastietoja voitaisiin 
asettaa saataville vapaaehtoispohjalta 
yksilöllisen eurooppalaisen sähköisen 
terveyspassin avulla noudattaen kaikilta osin 
tietosuojasääntöjä. [#41, WG]

2. Varmistetaan asianmukaiset 
työolot, erityisesti myös palkat 
ja työjärjestelyt kattavan vahvan 
työehtosopimusneuvottelujärjestelmän 
avulla, ja yhdenmukaistetaan 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
koulutusta ja sertifiointia koskevat 
vaatimukset. Olisi kehitettävä verkostoitumis- 
ja vaihto-ohjelmia, kuten lääketieteellisten 
oppilaitosten Erasmus-ohjelma, jotka 
helpottaisivat etenkin osaamisen 
kehittämistä. Osaamisen säilymisen sekä 
nuorten ammattilaisten tietojen karttumisen 
ja työharjoittelumahdollisuuksien 
varmistamiseksi on tarpeen perustaa 
EU:n vaihto-ohjelmia, jotta motivoidaan 
biotieteiden huippuosaajia jäämään EU:hun ja 
vältetään aivovuoto kolmansiin maihin. [#39, 
WG]

3. Varmistetaan strateginen riippumattomuus 
EU:n tasolla, jotta vältetään riippuvuutta 
kolmansista maista [NL 2]4 lääkkeiden 
(erityisesti vaikuttavien aineiden) 
ja lääkinnällisten laitteiden suhteen 
(mukaan lukien raaka-aineet). EU:n 
tasolla olisi erityisesti laadittava luettelo 
keskeisistä ja ensisijaisista, mutta myös 
innovatiivisista lääkkeistä ja hoidoista (kuten 
bioteknologiaratkaisuista), jotta voidaan taata 
niiden saatavuus kansalaisille. Tämä voidaan 
antaa olemassa olevien eurooppalaisten 
virastojen ja HERAn tehtäväksi. Harkitaan 
koordinoidun strategisen varastoinnin 

järjestämistä kaikkialla EU:ssa. Sisällytetään 
terveys ja terveydenhuolto EU:n ja EU:n 
jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan 
muuttamalla Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 4 artiklaa, jotta saadaan 
aikaan tarvittavia unionin tason koordinoituja 
pitkäjänteisiä toimia. [#40, #49, täysistunto, 
työryhmä]

4. Kehitetään, koordinoidaan ja rahoitetaan 
edelleen nykyisiä terveysalan tutkimus- 
ja innovointiohjelmia vaarantamatta 
muita terveyteen liittyviä ohjelmia, kuten 
eurooppalaisia osaamisverkostoja, 
koska ne muodostavat perustan pitkälle 
erikoistuneiden ja monimutkaisten hoitojen 
sairaanhoidon verkostojen kehittämiselle. 
[#42, #43, työryhmä]

5. Investoidaan erityisesti julkisen ja kolmannen 
sektorin terveydenhuoltojärjestelmiin, 
infrastruktuuriin ja digitaaliseen 
terveydenhuoltoon ja varmistetaan, että 
terveydenhuollon tarjoajat noudattavat 
palvelujen täyden saatavuuden, 
kohtuuhintaisuuden ja laadun periaatteita. 
Näin varmistetaan, että yleisestä edusta 
piittaamattomat voittoa tavoittelevat 
terveydenhuollon toimijat eivät vie kaikkia 
resursseja. [#51, työryhmä]

6. Annetaan jäsenvaltioille vahvoja 
suosituksia investoida tehokkaisiin, 
helposti saavutettaviin, kohtuuhintaisiin, 
laadukkaisiin ja muutosjoustaviin 
terveydenhuoltojärjestelmiin erityisesti 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä. Ukrainan 
sodan vaikutus kansanterveyteen 
osoittaa, että muutosjoustavien 
terveydenhuoltojärjestelmien ja 
yhteisvastuumekanismien kehittämistä on 
jatkettava. [#51, työryhmä]
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9. Ehdotus – Terveyden ymmärtäminen laajemmin5 

Tavoite: Omaksutaan kokonaisvaltainen lähestymistapa terveyteen, käsitellään sairauksien ja 
hoitojen lisäksi terveysosaamista ja ennaltaehkäisyä ja edistetään yhteistä ymmärrystä sairaiden tai 
vammaisten henkilöiden kohtaamista haasteista yhteinen terveys -lähestymistavan mukaisesti. Olisi 
painotettava, että yhteinen terveys -lähestymistapa on horisontaalinen perusperiaate, joka kattaa 
kaikki EU:n politiikat. 

Toimenpiteet:

1. Parannetaan tietämystä 
mielenterveysongelmista ja keinoista niiden 
ratkaisemiseksi, myös varhaislapsuudesta ja 
varhaisesta diagnosoinnista alkaen, käyttäen 
perustana eri puolilla EU:ta kehitettyjä 
hyviä käytäntöjä, jotka olisi asetettava 
helposti saataville kansanterveysalan 
parhaiden käytäntöjen portaalin kautta. 
Tietoisuuden lisäämiseksi EU:n toimielinten 
ja asiaankuuluvien sidosryhmien olisi 
järjestettävä parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
koskevia tapahtumia ja autettava jäseniään 
levittämään tietoa niistä omilla alueillaan. 
Olisi laadittava mielenterveyttä koskeva 
EU:n toimintasuunnitelma, joka tarjoaisi 
pitkän aikavälin mielenterveysstrategian 
muun muassa tutkimuksen osalta ja jossa 
puututtaisiin lisäksi ammattiavun saatavuutta 
myös alaikäisille koskevaan ongelmaan 
sekä päätettäisiin lähitulevaisuudessa 
järjestettävästä eurooppalaisesta 
mielenterveyden teemavuodesta. [#44, #47, 
työryhmä]

2. Kehitetään EU:n tasolla terveellisiä elintapoja 
koskeva vakiomuotoinen koulutusohjelma, 
joka kattaa myös seksuaalikasvatuksen. 
Siihen olisi sisällyttävä myös toimia, jotka 
kohdistuvat sekä terveellisiin elintapoihin 
että ympäristönsuojeluun ja siihen, miten ne 
voivat auttaa ehkäisemään monia sairauksia, 
esimerkkinä pyöräily terveellisenä keinona 

jokapäiväisessä liikkumisessa. Jäsenvaltiot 
ja koulut voisivat tarvittaessa käyttää 
sitä maksutta opetussuunnitelmissaan. 
Ohjelmassa käsiteltäisiin sairaisiin tai 
vammaisiin henkilöihin kohdistuvia 
stereotypioita. [#46, työryhmä]

3. Kehitetään kaikille kansalaisille tarjottavia 
maksuttomia ensiapukursseja, joihin sisältyy 
käytännön osio, ja harkitaan säännöllisiä 
kursseja normikäytäntönä opiskelijoille 
ja työpaikoilla. Kaikissa jäsenvaltioissa 
olisi myös oltava vähimmäismäärä 
defibrillaattoreita eli sydäniskureita julkisilla 
paikoilla. [#50]

4. Laajennetaan terveysviikkoa koskevaa 
aloitetta. Terveysviikko toteutettaisiin 
kaikkialla EU:ssa samaan aikaan, 
ja sen aikana käsiteltäisiin kaikkia 
terveyskysymyksiä ja keskusteltaisiin niistä. 
Pohditaan myös terveysvuosialoitteita 
mielenterveyden teemavuodesta alkaen. [#44, 
työryhmä]

5. Tunnustetaan verotuksen kannalta 
säännölliseksi lääketieteelliseksi hoidoksi 
lääketieteellisistä syistä, kuten fibromyalgian 
ja endometrioosin hoidossa, käytettävät 
hormonaaliset ehkäisytuotteet sekä 
naisten hygieniatuotteet. Varmistetaan 
hedelmöityshoitojen saatavuus kaikille 
hedelmällisyysongelmista kärsiville 
henkilöille. [#45, työryhmä]
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10. Ehdotus – Yhtäläinen pääsy terveyspalveluihin6

Tavoite: Luodaan “oikeus terveyteen” takaamalla kaikille eurooppalaisille yhtäläinen ja yleinen 
mahdollisuus saada kohtuuhintaista, ennaltaehkäisevää, parantavaa ja laadukasta terveydenhuoltoa

Toimenpiteet:

1. Vahvistetaan EU:n tasolla yhteiset 
terveydenhuollon vähimmäisvaatimukset, 
jotka kattavat myös ennaltaehkäisevän 
hoidon ja hoidon saatavuuden sekä 
läheisyyden, ja tuetaan näiden vaatimusten 
noudattamista. [#39, työryhmä]   

2. Otetaan huomioon tarve huomioida 
täysimääräisesti toissijaisuusperiaate ja 
paikallisten, alueellisten ja kansallisten 
toimijoiden keskeinen rooli terveysasioissa 
[NL 3] ja varmistetaan, että EU:n tasolla 
pystytään toimimaan silloin, kun oikeutta 
terveyteen voidaan parhaiten käsitellä 
unionin tasolla. Mahdollistetaan nopeampi 
ja tehokkaampi päätöksenteko keskeisistä 
aiheista ja parannetaan eurooppalaisen 
hallintotavan tehokkuutta Euroopan 
terveysunionin kehittämiseksi (esimerkiksi 
mahdollisissa pandemiatilanteissa tai 
harvinaisten sairauksien osalta). [#49, FR 
toive 11, digitaalinen foorumi] 

3. Tehostetaan Euroopan terveysunionia 
hyödyntämällä nykyisten puitteiden täysi 
potentiaali ja sisällytetään terveys ja 
terveydenhuolto EU:n ja EU:n jäsenvaltioiden 
jaettuun toimivaltaan muuttamalla Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
4 artiklaa. [#49, FR toive11, digitaalinen 
foorumi, työryhmä]7

4. Varmistetaan, että kaikilla on mahdollisuus 
saada olemassa olevia hoitoja heti, 
kun ne tulevat saataville jossain päin 
EU:ta. Tätä varten on helpotettava 

rajatylittävää yhteistyötä erityisesti 
harvinaisten sairauksien, syövän, sydän- ja 
verisuonitautien ja pitkälle erikoistuneiden 
hoitojen kuten elinsiirtojen ja vakavien 
palovammojen hoidon kohdalla. Olisi 
perustettava siirteiden ja elinluovutusten 
eurooppalainen verkosto, jolla autettaisiin 
kaikkia siirrettä tarvitsevia eurooppalaisia 
potilaita. [täysistunto ja työryhmä] 

5. Varmistetaan hoidon kohtuuhintaisuus 
investoimalla enemmän terveydenhuoltoon, 
erityisesti hammashoitoon ennaltaehkäisy 
mukaan luettuna, ja varmistetaan, että 
15-20 vuoden kuluessa kohtuuhintainen 
hammashoito on kaikkien saatavilla. [#48, 
työryhmä]

6. Varmistetaan, että hoidot ja lääkkeet ovat 
samanlaatuisia kaikkialla EU:ssa ja niiden 
hinta on paikalliseen tasoon suhteutettuna 
oikeudenmukainen esimerkiksi puuttumalla 
sisämarkkinoiden nykyiseen hajanaisuuteen 
[#40, NL3, työryhmä, täysistunto].

7. Torjutaan terveysköyhyyttä edistämällä 
maksutonta hammashoitoa lapsille, 
pienituloisille ja muille haavoittuville ryhmille, 
kuten vammaisille henkilöille. Pohditaan 
myös huonolaatuisten asuntojen vaikutuksia 
terveyteen. [#48, työryhmä]

8. Tarkastellaan terveyden kansainvälistä 
ulottuvuutta ja otetaan huomioon, että 
lääkkeiden olisi oltava yleisesti saatavilla 
myös köyhemmissä maissa. [NL2].
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“Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja 
työllisyys”

Johdanto

Elämme poikkeuksellisia aikoja, ja EU:ta arvioidaan sen mukaan, miten se toimii selviytyäkseen 
nykyisistä kriiseistä vahvempana entistä kestävämmän, osallistavamman, kilpailukykyisemmän ja 
häiriönsietokykyisemmän kasvumallin avulla. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja covid-19-pandemia 
ovat muuttaneet EU:n kasvoja. Konferenssissa on myös tarpeen käsitellä tämän sodan sosiaalisia 
ja taloudellisia seurauksia jo ennestään hyvin vaativassa pandemian jälkeisessä tilanteessa. 
Samanaikaisesti ilmastonmuutos on yhä jatkuva uhka ihmiskunnalle ja sillä on dramaattinen 
vaikutus talouteen ja yhteiskuntiimme. Saatujen suositusten perusteella on selvää, että kansalaiset 
vaativat EU:lta vahvempia toimia. Jäljellä olevat kansainväliset haasteet, kuten eriarvoisuus, 
kilpailukyky, terveys, ilmastonmuutos, muuttoliike, digitalisaatio tai oikeudenmukainen verotus, 
edellyttävät asianmukaisia eurooppalaisia ratkaisuja. Suositusten ja keskustelujen perusteella 
on myös selvää, että tarvitsemme kattavan strategian, jolla parannetaan Euroopan kansalaisten 
hyvinvointia heidän elämänsä eri osa-alueilla. Joitakin tämän strategian osatekijöitä on jo olemassa 
olevissa toimintapolitiikoissa, ja ne voidaan toteuttaa hyödyntämällä täysimääräisesti voimassa 
olevaa institutionaalista kehystä unionin ja jäsenvaltioiden tasolla; toiset edellyttävät uusia 
toimintapolitiikkoja ja joissakin tapauksissa perussopimusten muuttamista. Uusia toimintapolitiikkoja 
ja perussopimusten muutoksia olisi kuitenkin pidettävä keinona parantaa hyvinvointia, ei 
itsetarkoituksina.  On sekä mahdollista että välttämätöntä uudistaa EU:ta siten, että taataan sen 
strateginen riippumattomuus, kestävä kasvu, elin- ja työolojen parantaminen ja inhimillinen edistys 
vaarantamatta ja tuhoamatta maapalloa uudistetun yhteiskuntasopimuksen puitteissa. Näiden 
suositusten tarkoituksena on esitettyjen tavoitteiden saavuttaminen. Seuraavassa esitettävät 
ehdotukset olisi luettava ottaen samalla huomioon, että kansalaiset kaikkialta Euroopasta ovat 
ilmaisseet erilaisia näkemyksiä ja antaneet erilaisia suosituksia. Juuri nämä erilaiset näkemykset ovat 
yksi Euroopan ainutlaatuisista vahvuuksista.
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11. Ehdotus: Kestävä kasvu ja innovointi8

Tavoite: Ehdotamme, että EU tukee siirtymistä kestävään ja häiriönsietokykyiseen kasvumalliin, jossa 
otetaan huomioon vihreä ja digitaalinen siirtymä ja vahva sosiaalinen ulottuvuus eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa ja jossa voimaannutetaan kansalaisia, ammattiliittoja ja yrityksiä. Tavanomaisia 
makrotaloudellisia indikaattoreita ja BKT:tä voitaisiin täydentää uusilla indikaattoreilla, jotta voidaan 
käsitellä uusia eurooppalaisia painopisteitä, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa tai Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilaria, ja ottaa paremmin huomioon ekologinen ja digitaalinen siirtymä ja 
ihmisten hyvinvointi. Tämä tavoite voitaisiin saavuttaa seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Edistetään vihreämpiä tuotantoprosesseja 
yrityksissä ja tuetaan yrityksiä, jotta 
ne pystyvät määrittämään parhaat 
ratkaisut, sekä tarjotaan myönteisiä ja 
kielteisiä kannustimia (eurooppalainen 
kansalaispaneeli 11 ja 12) ja lisätään 
paikallista tuotantoa ja kulutusta. 
(keskustelut)

2. Pyritään kestävämpään kiertotalouteen 
puuttumalla suunniteltua vanhenemista 
koskevaan kysymykseen ja varmistamalla 
korjauttamisoikeus. (eurooppalainen 
kansalaispaneeli 14)

3. Tarkastellaan uudelleen EU:n talouden 
ohjausjärjestelmää ja eurooppalaista 
ohjausjaksoa sen varmistamiseksi, 
että vihreä ja digitaalinen siirtymä, 
sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja 
sosiaalinen edistys kulkevat käsi 
kädessä taloudellisen kilpailukyvyn 
kanssa, ottaen samalla huomioon 
eurooppalaisen ohjausjakson taloudellinen 
ja finanssipoliittinen luonne. Lisäksi on 
tarpeen osallistaa työmarkkinaosapuolet 
sekä paikallis- ja alueviranomaiset entistä 
paremmin eurooppalaisen ohjausjakson 
täytäntöönpanoon, jotta voidaan parantaa 
sen soveltamista ja siihen liittyvää 
vastuuvelvollisuutta. (verkkofoorumi, 
keskustelut)

4. Puututaan kertakäyttöisten muovipakkausten 
ja -päällysten käyttöön. (eurooppalainen 
kansalaispaneeli 12)

5. Laajennetaan eurooppalaisen teknologian 
käyttöä ja tehdään siitä käyttökelpoinen 
vaihtoehto ulkomaiselle teknologialle. 
(keskustelut)   

6. Edistetään uusien materiaalien ja 
teknologioiden tutkimusta sekä olemassa 
olevien materiaalien innovatiivista käyttöä 
varmistaen samalla, että tutkimustoimet 
eivät ole päällekkäisiä. (eurooppalainen 
kansalaispaneeli 9, NL 1)

7. Tarkastellaan energian kestävyyttä, 
kohtuuhintaisuutta ja saavutettavuutta 
ja otetaan huomioon energiaköyhyys ja 
riippuvuus EU:n ulkopuolisista valtioista 
lisäämällä kestävästi hankitun energian 
osuutta. (eurooppalainen kansalaispaneeli 10, 
LT 3, IT 1.1)

8. Lisätään tietoisuutta sekä yritysten että 
kansalaisten keskuudessa siitä, miten 
voidaan toimia kestävämmällä tavalla, 
ja taataan oikeudenmukainen siirtymä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
ja laadukkaiden työpaikkojen pohjalta. 
(eurooppalainen kansalaispaneeli 12 ja 
verkkofoorumi) 

9. Sisällytetään EU:n uusiin kauppasopimuksiin 
kunnianhimoisia sosiaalisia, työelämän ja 
terveysnormeja, mukaan lukien työterveys ja 
-turvallisuus. (LT8)
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12. Ehdotus: EU:n kilpailukyvyn parantaminen ja sisämarkkinoiden 
syventäminen entisestään9 

Tavoite: Ehdotamme, että lujitetaan Euroopan unionin talouden kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä, 
sisämarkkinoita ja teollisuutta ja puututaan strategiseen riippuvuuteen. Meidän on edistettävä 
EU:ssa yrityskulttuuria, jossa kaikenkokoiset innovatiiviset yritykset ja erityisesti mikro- ja pk-
yritykset sekä startup-yritykset saavat kannustusta ja voivat menestyä, jotta voidaan luoda entistä 
häiriönsietokykyisempiä ja yhteenkuuluvuutta paremmin edistäviä yhteiskuntia. Tarvitaan vahva ja 
toimiva markkinatalous, jotta voidaan viedä eteenpäin visiota entistä sosiaalisemmasta Euroopasta. 
Tämä tavoite voitaisiin saavuttaa seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Kehitetään selkeä visio Euroopan taloudelle 
ja hyödynnetään Euroopan vahvuuksia, 
laatua ja monimuotoisuutta ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden väliset taloudelliset ja muut 
erot sekä edistetään yhteistyötä ja kilpailua 
yritysten välillä. (NL 1 & 2)

2. Vakiinnutetaan se, mitä on saatu aikaan 
yhteisen rahan sekä maksujärjestelmien ja 
tietoliikenteen yhteenliittämisen alalla.  
(IT 4.a.2)

3. Vähennetään tuotteiden standardointia 
sekä tunnustetaan kulttuurin ja tuotannon 
paikalliset ja alueelliset erityispiirteet 
(tuotantoperinteiden kunnioittaminen). (IT 2.2) 

4. Nopeutetaan ylöspäin tapahtuvaa sosiaalista 
ja taloudellista lähentymistä sisämarkkinoilla 
saattamalla päätökseen nykyiset aloitteet, 
kuten pankkiunioni ja pääomamarkkinaunioni, 
ja toteuttamalla tulevaisuuteen suuntautuva 
talous- ja rahaliiton uudistus. (keskustelut)

5. Edistetään vahvaan teolliseen perustaan 
ja keskeisiä mahdollistavia teknologioita 
koskevaan innovointiin liittyviä 
politiikkatoimia sekä tulevaisuuteen 
suuntautuvaa ilmastopolitiikkaa yhdistettynä 
teollisuuden kilpailukykyyn siten, että 
tässä on vahva sosiaalinen ulottuvuus, 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja 
hyvin toimivien työmarkkinasuhteiden 
pohjalta. (keskustelut)

6. Kiinnitetään kaikissa uusissa aloitteissa 
erityistä huomiota pk-yrityksiin, jotka 
ovat taloutemme selkäranka. Pienet ensin 
-periaatetta on kunnioitettava kaikissa 
EU:n lainsäädäntöehdotuksissa, ja pk-
yritystestiä olisi vahvistettava komission 

vaikutustenarvioinnissa selkeiden 
periaatteiden mukaisesti kunnioittaen 
täysin sosiaalisia ja ympäristönormeja sekä 
kuluttajien oikeuksia. (keskustelut) 

7. Varmistetaan pk-yritysten osallistuminen 
rahoitushakemuksiin, tarjouskilpailuihin 
ja verkostoihin mahdollisimman vähäisin 
hallinnollisin toimin. Sellaisten tahojen kuin 
Euroopan innovaationeuvosto ja Euroopan 
investointipankki olisi kehitettävä edelleen  
pk-yritysten rahoituksen saantia 
suuririskisissä innovointihankkeissa. 
(keskustelut)

8. Luodaan paremmat puitteet tutkimus- 
ja innovointi-investoinneille, joilla 
pyritään kestävämpiin ja biologisesti 
monimuotoisempiin liiketoimintamalleihin. 
(ECP 10, 11 & 14). Keskitytään teknologiaan ja 
innovointiin kasvun moottoreina. (IT 1.3)

9. Edistetään yhteistä taloudellista 
suorituskykyä itsenäisen ja kilpailukykyisen 
teollisuuden avulla. (FR3)

10. Yksilöidään ja kehitetään strategisia aloja, 
kuten avaruusteollisuus, robotiikka ja tekoäly. 
(FR 3 & 9)

11. Investoidaan talouteen, joka perustuu 
matkailuun ja kulttuuriin, mukaan lukien 
Euroopan monet pienet matkakohteet. (IT 1.2) 

12. Parannetaan toimitusvarmuutta 
monipuolistamalla tuotantopanosten/raaka-
aineiden lähteitä ja lisäämällä keskeisten 
tuotteiden valmistusta Euroopassa, 
esimerkiksi terveyden, elintarvikkeiden, 
energian, puolustuksen ja liikenteen aloilla. 
(FR 9, LT 1, IT 1.4)
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13. Edistetään eurooppalaisten yritysten 
digitalisaatiota esimerkiksi erityisellä 
tulostaululla, jonka avulla yritykset voivat 
verrata digitalisaatioastettaan, siten, että 
yleisenä tavoitteena on kilpailukyvyn 
lisääminen. (DE 2.1)

14. Edistetään digitaalista yhteenkuuluvuutta, 
jolla myötävaikutetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
määriteltyyn taloudelliseen, sosiaaliseen 
ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. 
(keskustelut)

15. Lujitetaan rajatylittävää yhteistyötä, jotta 
voidaan parantaa yhteenkuuluvuutta ja 
häiriönsietokykyä alueiden sisällä ja niiden 
ulkopuolella, edistämällä oikeudellisten ja 
hallinnollisten esteiden poistamismekanismia 
ja vastaavia välineitä. (keskustelut)

16. Lisätään ja tehdään tunnetuksi rajatylittävän 
koulutuksen mahdollisuuksia, jotta voidaan 
kehittää Euroopan työvoiman osaamista ja 
lisätä kilpailukykyä, ja parannetaan samalla 
kansalaisten talouslukutaitoa. (DE 2.2, LT7). 
Edistetään työntekijöiden vaihtoa Euroopassa 
eurooppalaisen työnvälityskeskuksen kautta. 
(IT 6.1) Kannustetaan nuoria opiskelemaan 
tiedeaineita. (IT 1.5)

17. Vähennetään ei-välttämätöntä byrokratiaa 
(luvat, sertifioinnit). (IT 2.1)

18. Torjutaan väärennöksiä ja epäreilua kilpailua. 
(IT 2.4)

19. Varmistetaan startup-yritysten ja pk-
yritysten suurempi osallistuminen 
innovointihankkeisiin, sillä tämä lisää 

niiden innovointivoimaa, kilpailukykyä 
ja verkostoitumista. (verkkofoorumi, 
keskustelut)

20. Sisämarkkinoiden vahvistamisen ja 
suojaamisen olisi säilyttävä ensisijaisena 
tavoitteena. EU:n ja kansallisella tasolla 
toteutettavat toimenpiteet ja aloitteet eivät 
saisi haitata sisämarkkinoita, ja niillä olisi 
edistettävä ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja 
pääoman vapaata liikkuvuutta. (keskustelut)

21. EU:n uusille toimintapoliittisille aloitteille 
olisi tehtävä kilpailukykytarkastus niiden 
vaikutusten arvioimiseksi, joita aloitteilla on 
yrityksiin ja niiden liiketoimintaympäristöön 
(liiketoiminnan harjoittamisen kustannukset, 
innovointikapasiteetti, kansainvälinen 
kilpailukyky, tasapuoliset toimintaedellytykset 
jne.). Tarkastuksen on oltava Pariisin 
sopimuksen ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukainen, sukupuolten tasa-
arvo mukaan lukien, eikä se saa heikentää 
ihmisoikeuksien eikä sosiaalisten ja 
työntekijöiden oikeuksien suojelua eikä 
myöskään ympäristön ja kuluttajien 
suojelun normeja. Tätä varten ehdotamme 
myös, että perustetaan eurooppalainen 
neuvoa-antava kilpailukykyelin, jonka 
olisi seurattava kilpailukykytarkastuksen 
toteuttamista ja erityisesti arvioitava 
lainsäädännön kumulatiivista vaikutusta 
sekä laadittava ehdotuksia EU:n 
yritysten kilpailukyvyn asianmukaisten 
perusedellytysten parantamiseksi. 
Elimen hallintoon olisi otettava mukaan 
järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta ja 
työmarkkinaosapuolet. (keskustelut)
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13. Ehdotus: Osallisuutta edistävät työmarkkinat10

Tavoite: Ehdotamme, että työmarkkinoiden toimintaa parannetaan niin, että niillä varmistetaan 
oikeudenmukaisemmat työolot ja edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja työllistymistä, myös nuorten 
ja heikossa asemassa olevien ryhmien kohdalla. EU:n, jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten 
on pyrittävä poistamaan työssäkäyvien köyhyys, käsittelemään alustatyöntekijöiden oikeuksia, 
kieltämään palkattomat työharjoittelut ja varmistamaan työvoiman oikeudenmukainen liikkuvuus 
EU:ssa. Meidän on edistettävä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työehtosopimusneuvotteluja. 
Meidän on varmistettava, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, mukaan lukien sen asiaan 
liittyvät yleistavoitteet vuodeksi 2030, pannaan kaikilta osin täytäntöön EU:n, kansallisella, alueellisella 
ja paikallisella tasolla, kun kyseessä ovat “yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille” ja 
“oikeudenmukaiset työolot”, asiaan liittyviä toimivaltuuksia ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita 
kunnioittaen, ja meidän on sisällytettävä perussopimuksiin sosiaalista edistystä koskeva pöytäkirja. 
Tässä olisi kunnioitettava kansallisia perinteitä ja työmarkkinaosapuolten autonomiaa sekä tehtävä 
yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tämä tavoite voitaisiin saavuttaa seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Varmistetaan, että lakisääteisillä 
vähimmäispalkoilla taataan, että jokaisella 
työntekijällä on mahdollisuus kohtuulliseen 
ja samankaltaiseen elämänlaatuun kaikissa 
jäsenvaltioissa. Olisi määritettävä selkeitä 
kriteerejä (esimerkiksi kansallisen tason 
elinkustannukset, inflaatio, köyhyysrajan 
ylittävä taso, keski- ja mediaanipalkka), jotka 
on otettava huomioon vähimmäispalkkoja 
vahvistettaessa. Lakisääteisten 
vähimmäispalkkojen tasoja olisi tarkasteltava 
uudelleen säännöllisesti näiden kriteerien 
valossa niiden asianmukaisuuden 
varmistamiseksi. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä näiden sääntöjen tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon ja elintason kohenemisen 
seurantaan. Samalla olisi lujitettava ja 
edistettävä työehtosopimusneuvotteluja 
kaikkialla EU:ssa. (eurooppalainen 
kansalaispaneeli 1 ja 30, DE 4.2, verkkofoorumi)

2. Tarkastellaan työaikadirektiiviä (direktiivi 
2003/88/EY) ja muuta asiaan liittyvää 
lainsäädäntöä, jolla varmistetaan työ- ja 
yksityiselämän välinen terve tasapaino, 
ja tehostetaan niiden täytäntöönpanon 
valvontaa sekä tarkastellaan uusia kansallisia 
politiikkatoimia tällä alalla. (eurooppalainen 
kansalaispaneeli 2) 

3. Otetaan käyttöön tai vahvistetaan 
lainsäädäntöä, jolla säännellään ns. 
älykästä työtä, ja kannustetaan yrityksiä 
edistämään sitä. (eurooppalainen 
kansalaispaneeli 7) EU:n olisi varmistettava 
oikeus olla tavoittamattomissa, puututtava 

tehokkaammin digitaaliseen kahtiajakoon 
työpaikoilla ja arvioitava etätyön vaikutuksia 
terveyteen, työaikaan ja yritysten tulokseen. 
On tarpeen taata reilu digitalisaatio 
ihmisoikeuksien, parempien työolojen ja  
-ehtojen ja työehtosopimusneuvottelujen 
pohjalta. (keskustelut)

4. Toteutetaan integroitua työllisyyspolitiikkaa 
EU:n tasolla, jolla aktiiviset 
työmarkkinapolitiikat ovat edelleen keskeisiä 
ja kasvavassa määrin koordinoituja (IT 6.2), 
kun jäsenvaltiot keskittyvät jatkamaan 
uudistustoimiaan suotuisten edellytysten 
luomiseksi laadukkaiden työpaikkojen 
syntymiselle. (keskustelut) 

5. Toteutetaan toimia sen varmistamiseksi, että 
sosiaaliset oikeudet suojataan ja turvataan 
kaikilta osin, jos ne ovat ristiriidassa 
taloudellisten vapauksien kanssa, myös 
sisällyttämällä perussopimuksiin sosiaalista 
edistystä koskeva pöytäkirja. (verkkofoorumi/
keskustelut) 

6. Varmistetaan sukupuolten tasa-arvo EU:n 
sukupuolten tasa-arvostrategian 2020–2025 
mukaisesti. EU:n olisi edelleen mitattava 
sukupuolten tasa-arvoa käyttämällä 
sukupuolten tasa-arvoindeksiä (eli asenteet, 
palkkaerot, työllisyys, johtajuus jne.), 
seurattava strategiaa vuosittain ja esitettävä 
saavutukset avoimesti sekä kannustettava 
kokemusten ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtamiseen ja perustettava mahdollinen 
suora kansalaispalautemekanismi 
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(esimerkiksi oikeusasiahenkilö). 
(eurooppalainen kansalaispaneeli 28, IT 
5.a.1). On tarpeen puuttua sukupuolten 
palkkaeroihin ja ottaa käyttöön kiintiöt 
johtotehtävissä. Naisyrittäjille olisi annettava 
enemmän tukea liiketoimintaympäristössä ja 
naisille STEM-aineissa (keskustelut).

7. Edistetään nuorisotyöllisyyttä, esimerkiksi 
yrityksille annettavalla rahoitustuella mutta 
myös antamalla työnantajille ja työntekijöille 
lisätukea (NL 4) ja tukemalla nuoria yrittäjiä 
ja nuoria itsenäisiä ammatinharjoittajia 
esimerkiksi koulutusvälineiden ja -kurssien 
avulla (keskustelut).

8. Edistetään muita heikommassa asemassa 
olevien ryhmien työllistymistä (NL 4) 
ja erityisesti vammaisten henkilöiden 
työllistymistä (verkkofoorumi). 

9. Edistetään työllistymistä ja sosiaalista 
liikkuvuutta ja sitä kautta täysimääräistä 
mahdollisuutta itsensä toteuttamiseen 
ja itsemääräämiseen (IT 5.a.4 & IT 
6.1). Voitaisiin laatia pitkän aikavälin 
strategia, jolla varmistetaan, että jokaisella 
yhteiskunnissamme on oikeanlaiset taidot, 
jotta hän voi löytää työn ja hyödyntää 
kykyjään, erityisesti nuorella sukupolvella 
(keskustelut). On tärkeää investoida 
ihmisten osaamiseen, joka mukautetaan 
työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin, ja 
edistää elinikäistä oppimista muun muassa 
vaihto-ohjelmalla kaikissa elämänvaiheissa 
sekä varmistaa oikeus elinikäiseen 
oppimiseen ja oikeus koulutukseen. (FR 6; DE 
4.1) Tätä varten on tarpeen lujittaa yhteistyötä 
yritysten, ammattiliittojen sekä yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen tarjoajien kanssa 
(keskustelut).

14. Ehdotus: Vahvempi sosiaalipolitiikka11

Tavoite: Ehdotamme, että vähennetään eriarvoisuutta, torjutaan sosiaalista syrjäytymistä ja puututaan 
köyhyyteen. Meidän on otettava käyttöön kattava köyhyydentorjuntastrategia, joka voisi sisältää 
muun muassa vahvistetun lapsitakuun ja nuorisotakuun, vähimmäispalkkojen käyttöönoton, yhteisen 
EU:n kehyksen vähimmäistulojärjestelmille ja kunnollisen sosiaalisen asuntotuotannon. Meidän 
on varmistettava, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, mukaan lukien sen asiaan liittyvät 
yleistavoitteet vuodeksi 2030, pannaan kaikilta osin täytäntöön EU:n, kansallisella, alueellisella 
ja paikallisella tasolla, kun kyseessä on “sosiaalinen suojelu ja osallisuus”, asiaan liittyviä 
toimivaltuuksia ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita asiaankuuluvasti kunnioittaen, ja meidän 
on sisällytettävä perussopimuksiin sosiaalista edistystä koskeva pöytäkirja. Tämä tavoite voitaisiin 
saavuttaa seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Lujitetaan EU:n toimivaltaa sosiaalipolitiikan 
alalla ja ehdotetaan koko EU:ssa 
yhdenmukaistettua lainsäädäntöä, jolla 
edistetään sosiaalipoliittisia toimia ja 
varmistetaan oikeuksien yhdenvertaisuus, 
myös terveyden suhteen, ja jossa 
otetaan huomioon sovitut säännöt ja 
vähimmäisvaatimukset koko alueella. 
(eurooppalainen kansalaispaneeli 19 & 21) 
EU voisi tukea ja täydentää jäsenvaltioiden 
politiikkatoimia muun muassa ehdottamalla 
vähimmäistuloa koskevaa yhteistä kehystä, 
jotta voidaan varmistaa, ettei ketään jätetä 
jälkeen. Nämä toimet olisi toteutettava 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja 

sen toimintasuunnitelman täysimääräisen 
täytäntöönpanon yhteydessä. (keskustelut)

2. Ei vaaranneta hyvinvointia koskevia oikeuksia 
(kansanterveyttä, julkista koulutusta, 
työvoimapolitiikkoja). (IT 4.a.1)

3. Edistetään sosiaali- ja terveysalan tutkimusta 
EU:ssa asettaen etusijalle toimet, joiden 
katsotaan olevan yleisen edun mukaisia ja 
joista jäsenmaat ovat sopineet, ja annetaan 
siihen tarvittava rahoitus. Tämä voitaisiin 
saavuttaa osittain vahvistamalla yhteistyötä 
asiantuntemuksen eri alojen sekä maiden ja 
tutkimuskeskusten (esim. korkeakoulujen) 
välillä. (ECP 20) 
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4. Annetaan kaikille alle 16-vuotiaille 
mahdollisuus käyttää terveydenhuoltopalveluja 
koko EU:ssa, jos kyseisiä palveluja ei ole 
saatavilla kansallisessa toimintaympäristössä. 
(keskustelut)

5. Varmistetaan, että EU yhdessä 
työmarkkinaosapuolten ja kansallisten 
hallitusten kanssa tukee kansalaisten 

kohdennettua mahdollisuutta kunnolliseen 
sosiaaliseen asuntotarjontaan heidän 
erityistarpeidensa mukaan. Rahoitusvastuu 
olisi jaettava yksityisten rahoittajien, 
vuokranantajien, asuntojen saajien, 
jäsenmaiden keskus- ja paikallishallinnon 
sekä Euroopan unionin kesken. 
(eurooppalainen kansalaispaneeli 25) 

15. Ehdotus: Väestörakenteen muutos12

Tavoite: Ehdotamme, että puututaan Euroopan yleisen häiriönsietokyvyn kannalta kriittisen tärkeästä 
väestörakenteen muutoksesta johtuviin haasteisiin, erityisesti alhaiseen syntyvyysasteeseen ja 
väestön jatkuvaan ikääntymiseen, varmistamalla tuki ihmisille koko elinkaaren ajan. Tämän olisi 
katettava kokonaisvaltaiset toimet, jotka suunnataan kaikille sukupolville lapsista ja nuorista 
perheisiin, työikäiseen väestöön ja ikääntyviin ihmisiin, jotka ovat vielä valmiita työskentelemään, 
sekä eläkkeellä tai hoivan tarpeessa oleviin. Tämä tavoite voitaisiin saavuttaa seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Varmistetaan laadukas, kohtuuhintainen ja 
saavutettava päivähoito kaikkialla EU:ssa, 
jotta äidit ja isät voivat luottavaisin mielin 
sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämän. 
Tämä voisi tapauksen mukaan sisältää 
päivähoitomahdollisuudet työpaikalla 
tai sen lähellä. Joissakin jäsenvaltioissa 
päivähoitoa on tarjolla myös yöaikaan, minkä 
olisi toimittava esimerkkinä. Tätä voitaisiin 
myös vauhdittaa tukitoimenpiteillä, kuten 
lasten tarvitsemien tarvikkeiden alennetuilla 
arvonlisäverokannoilla. On olennaisen 
tärkeää estää lasten köyhyys ja sosiaalinen 
syrjäytyminen. (ECP 22 & 26) Yhtenä keinona 
tässä voisi olla, että lujitetaan lapsitakuuta 
ja että taataan apua tarvitsevien lasten 
mahdollisuudet saada palveluja, kuten 
koulutus- ja hoiva-, terveydenhuolto-, 
ravitsemus- ja asumispalveluja 
(verkkofoorumi, keskustelut). 

2. Otetaan käyttöön erityinen tuki ja suojelu 
työssä nuorten hyväksi. Tällaisiin työikäiselle 
väestölle kohdennettuihin toimenpiteisiin 
olisi sisällyttävä äitien ja isien mahdollisuus 
saada tietoa työhönpaluusta. (eurooppalainen 
kansalaispaneeli 22) Nuorisotakuun 
lujittaminen voisi olla keino parantaa alle 
30-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia saada 
laadukas työtarjous, jatkokoulutuspaikka, 

oppisopimuskoulutuspaikka tai 
työharjoittelupaikka. (keskustelut)

3. Edistetään oikeutta koulutukseen liittyvään 
vapaaseen liikkuvuuteen unionissa 
muun muassa tutkintojen, arvosanojen, 
ammattitaidon ja pätevyyden vastavuoroisen 
tunnustamisen avulla. (keskustelut)

4. Parannetaan lainsäädäntöä ja sen 
täytäntöönpanoa, jotta voidaan varmistaa 
tuki perheille kaikissa jäsenvaltioissa, 
esimerkiksi vanhempainvapaan sekä 
syntymä- ja lastenhoitoavustusten suhteen. 
(eurooppalainen kansalaispaneeli 26 & 
IT 5.a.1) Asumisella on keskeinen rooli 
tuettaessa perheitä, ja sitä olisi käsiteltävä 
(verkkofoorumi, keskustelut).

5. Toteutetaan toimia sen takaamiseksi, että 
kaikilla perheillä on yhtäläiset perheoikeudet 
kaikissa jäsenvaltioissa. Niihin olisi 
sisällytettävä avioliitto- ja adoptio-oikeus. 
(eurooppalainen kansalaispaneeli 27)

6. Edistetään joustavaa eläkeikää ottamalla 
huomioon ikääntyneiden erityistilanne. 
Eläkeiän määrittämisessä olisi otettava 
huomioon erot eri ammateissa ja siten 
kiinnitettävä huomiota sekä henkisesti 
että fyysisesti erityisen vaativaan työhön. 
(eurooppalainen kansalaispaneeli 21 ja 
IT 5.a.1)
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7. Ehkäistään vanhuusiän köyhyyttä ottamalla 
käyttöön vähimmäiseläkkeet. Tällaisissa 
vähimmäistasoissa olisi otettava huomioon 
elintaso, köyhyysraja ja ostovoima 
kussakin jäsenvaltiossa. (eurooppalainen 
kansalaispaneeli 21)

8. Taataan asianmukainen sosiaali- ja 
terveydenhuolto ikääntyville ihmisille. Tällöin 
on tärkeää tarkastella sekä yhteisöllistä 
hoitoa että palveluasumista. Toimenpiteissä 
on yhtä lailla otettava huomioon 
sekä hoivattavat että hoivan antajat. 
(eurooppalainen kansalaispaneeli 23)

9. Varmistetaan kestävä kehitys ja 
väestörakenteen häiriönsietokyky alueilla, 

jotka ovat jääneet muista jälkeen, jotta 
niistä voidaan tehdä elinvoimaisempia ja 
houkuttelevampia, myös koheesiopolitiikan 
avulla. (verkkofoorumi ja keskustelut)

10. Toteutetaan koordinoituja toimia 
Euroopan tasolla, jotta voidaan kerätä 
sukupuolen ja muiden vastaavien tekijöiden 
mukaan eroteltuja tietoja ja analysoida 
väestökehityksen suuntauksia, vaihtaa 
parhaita käytäntöjä ja tukea jäsenvaltioita 
asianmukaisten politiikkatoimien muotoilussa 
ja täytäntöönpanossa, myös perustamalla 
tälle alalle erikoistunut EU:n elin. 
(verkkofoorumi, keskustelut)

16. Ehdotus: Finanssi- ja veropolitiikka13

Tavoite: Ehdotamme, että EU edistää tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja, joissa keskitytään 
vihreään ja digitaaliseen siirtymään, jossa on vahva sosiaalinen ja sukupuoliulottuvuus, ottaen 
myös huomioon NextGenerationEU-välineestä ja SURE-tukivälineestä saadut esimerkit. EU:n 
täytyy ottaa huomioon Ukrainan sodan sosiaalinen ja taloudellinen vaikutus sekä EU:n talouden 
ohjausjärjestelmän ja uuden geopoliittisen tilanteen välinen yhteys ja lujitettava omaa talousarviotaan 
uusilla omilla varoilla. Kansalaiset haluavat siirtää painopisteen ihmisten ja pk-yritysten 
verottamisesta veronkiertäjiin ja suuriin saastuttajiin sekä digijätteihin, ja samalla he haluavat EU:n 
tukevan jäsenvaltioiden ja paikallisviranomaisten kykyä rahoittaa oma toimintansa ja myös käyttää 
EU-varoja. Tämä tavoite olisi saavutettava seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Yhdenmukaistetaan ja koordinoidaan 
veropolitiikkaa EU:n jäsenvaltioissa, jotta 
voidaan estää verovilppi ja veronkierto, 
välttää veroparatiiseja EU:ssa ja puuttua 
Euroopassa toimintojen siirtämiseen 
ulkomaille, myös varmistamalla, että 
veroasioita koskevat päätökset voidaan 
tehdä määräenemmistöllä EU:n neuvostossa. 
Toisaalta kansalaispaneelit ovat myös 
tehneet suosituksia, joiden mukaan 
verotus on kunkin maan oma asia, sillä 
tavoitteet ja olosuhteet vaihtelevat maittain. 
(eurooppalainen kansalaispaneeli 13 ja 31, IT 
4.b.3, NL 2.3)

2. Edistetään yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden 
välillä sen varmistamiseksi, että kaikki 
yritykset EU:ssa maksavat oikeudenmukaisen 
osuutensa veroista. Otetaan käyttöön 

yhteinen yhteisöveropohja tai tosiasiallinen 
vähimmäisverokanta. (NL 3)

3. Varmistetaan, että yritykset maksavat veroja 
siellä, missä voitot syntyvät. (eurooppalainen 
kansalaispaneeli 13)

4. Varmistetaan, että veropolitiikalla tuetaan 
Euroopan teollisuutta ja ehkäistään 
työpaikkojen menetyksiä Euroopassa. 
(eurooppalainen kansalaispaneeli 13 ja 31)

5. Harkitaan lähemmin yhteistä lainanottoa EU:n 
tasolla, jotta voidaan luoda suotuisammat 
olosuhteet lainanotolle, jatkaen samalla 
vastuullista finanssipolitiikkaa jäsenvaltioiden 
tasolla. (LT 9) 

6. Lujitetaan EU:n varojen käyttöasteen 
ja käytön valvontaa, myös paikallis- ja 
kuntatasolla. (LT 10)
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“EU:n rooli maailmassa”

17. Ehdotus: EU:n riippuvuuden vähentäminen ulkomaisista 
toimijoista taloudellisesti strategisilla aloilla

Tavoite: Ehdotamme, että EU toteuttaa toimenpiteitä vahvistaakseen riippumattomuuttaan keskeisillä 
strategisilla aloilla, kuten maataloustuotteissa, strategisissa tuotantohyödykkeissä, puolijohteissa, 
lääkinnällisissä tuotteissa, innovatiivisissa digitaali- ja ympäristöteknologioissa ja energia-alalla, 
seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Edistetään tutkimus-, kehitys- ja 
innovointitoimia sekä julkisten ja yksityisten 
kumppanien välistä yhteistyötä näiden 
toimien osalta.

2. Jatketaan kunnianhimoista 
kauppaneuvotteluohjelmaa, jolla voidaan 
edistää toimitusketjujen, erityisesti raaka-
aineiden toimitusketjujen, häiriönsietokyvyn 
kehittämistä ja monipuolistamista ja samalla 
jakaa kaupan hyödyt tasaisemmin ja 
useamman kumppanin kanssa, mikä rajoittaa 
EU:n riskiä siitä, että käytössä on vain pieni 
määrä mahdollisesti riskialttiita toimittajia, 
sekä riippuvuutta näistä toimittajista.14

3. Parannetaan EU:n toimitusketjujen 
häiriönsietokykyä edistämällä 
investointeja strategisilla aloilla EU:ssa, 
varmuusvarastoimalla välttämättömiä 
tuotantopanoksia ja laitteita ja 
monipuolistamalla kriittisten raaka-aineiden 
hankintalähteitä.

4. Investoidaan edelleen sisämarkkinoiden 
toteutumiseen ja luodaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset, jotta näiden tuotteiden 
tuottaminen ja ostaminen Euroopan unionissa 
olisi houkuttelevampaa.

5. Annetaan tukea, jotta tällaiset tuotteet 
voitaisiin pitää eurooppalaisten kuluttajien 
saatavilla ja kohtuuhintaisina, ja vähennetään 
riippuvuutta ulkopuolisista tahoista 
esimerkiksi käyttämällä rakenne- ja 
aluepolitiikkaa, verohelpotuksia, tukia sekä 
infrastruktuuri- ja tutkimusinvestointeja, 
edistetään pk-yritysten kilpailukykyä sekä 
toteutetaan koulutusohjelmia, joilla pyritään 
pitämään kiinni Euroopassa olevista 
perustarpeiden turvaamisen kannalta 
merkityksellisistä pätevistä työntekijöistä ja 
alan työpaikoista.15

6. Toteutetaan Euroopan laajuinen ohjelma, 
jolla tuetaan pieniä paikallisia tuottajia 
strategisilla aloilla kaikissa jäsenvaltioissa,16 
ja hyödynnetään enemmän EU:n ohjelmia ja 
rahoitusvälineitä, kuten InvestEU-rahastoa. 

7. Parannetaan jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä toimitusketjuun liittyvien riskien 
hallitsemiseksi.17
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18. Ehdotus: EU:n riippuvuuden vähentäminen ulkomaisista 
toimijoista energia-alalla

Tavoite: Ehdotamme, että EU pyrkii saavuttamaan laajemman riippumattomuuden energiantuotannon 
ja -toimitusten alalla meneillään olevan vihreän siirtymän yhteydessä seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Hyväksytään strategiaa, jonka avulla siitä 
tulee energiantuotannossaan omavaraisempi. 
Nykyiset eurooppalaiset energiavirastot olisi 
koottava yhteen yhdeksi eurooppalaiseksi 
elimeksi, jonka olisi koordinoitava uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä ja edistettävä 
tietämyksen jakamista.18

2. Tuetaan aktiivisesti julkista liikennettä ja 
energiatehokkuutta koskevia hankkeita, 
Euroopan laajuista suurnopeusrautatie- ja 
tavaraliikenneverkkoa, puhtaan ja uusiutuvan 
energian tarjonnan laajentamista (erityisesti 
aurinko- ja tuulivoiman alalla) sekä 
vaihtoehtoisia teknologioita (kuten vetyenergia 
tai jätteestä saatava energia) samoin kuin 
kaupunkiympäristön kulttuurimuutosta 
eli siirtymistä yksityisautoilusta julkiseen 
liikenteeseen, sähköautojen yhteiskäyttöön ja 
pyöräilyyn.19

3. Varmistetaan oikeudenmukainen ja reilu 
siirtymä ja tuetaan erityisesti haavoittuvassa 
asemassa olevia kansalaisia, joiden 
kohtaamat haasteet ovat suurimmat 
siirryttäessä ilmastoneutraaliuteen ja jotka 
kärsivät jo energian hintojen noususta 
energiariippuvuuden ja energian hintojen 
viimeaikaisen kolminkertaistumisen vuoksi.

4. Lisätään yhteistyötä arvioitaessa 
ydinenergian käyttöä Euroopassa meneillään 
olevassa vihreässä siirtymässä kohti 
uusiutuvaa energiaa ja tarkastellaan yhteisiä 
ongelmia, joita ydinenergia voisi ratkaista tai 
luoda, sillä monet jäsenvaltiothan käyttävät 
sitä edelleen.20 

5. Tehdään yhteistyötä kansainvälisten 
kumppanien kanssa ja sitoutetaan ne eri 
kansainvälisillä foorumeilla, kuten G7- ja G20-
ryhmissä, kunnianhimoisempien tavoitteiden 
saavuttamiseen ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi.

6. Kytketään ulkomaankauppa ilmastopoliittisiin 
toimenpiteisiin (esimerkiksi käynnistämällä 
investointipaketti ilmastoystävällisille 
teknologioille ja innovaatioille, mukaan lukien 
rahoitusohjelmat).21

7. Jatketaan tuontienergian yhteisostoja 
ja kestäviä energiakumppanuuksia, jotta 
voidaan vähentää riippuvuutta energian 
tuonnista Euroopassa erityisesti kaasun 
ja öljyn osalta ja kehittää EU:n omia 
energialähteitä.
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19. Ehdotus: Kauppa- ja investointisuhteita koskevien normien 
määrittely EU:ssa ja sen ulkopuolella

Tavoite: Ehdotamme, että EU vahvistaa kauppa- ja investointisuhteidensa eettistä ulottuvuutta 
seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Sälytetään monenvälinen ja sääntöpohjainen 
kansainvälisen kaupan rakenne ja 
kumppanuudet samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja uudistetaan niitä.

2. Annetaan vaikuttavaa ja oikeasuhteista 
EU-lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, että 
ihmisarvoista työtä koskevia normeja 
sovelletaan kaikilta osin globaaleissa 
arvoketjuissa, myös EU:n tuotanto- ja 
toimitusprosesseissa, ja että tuontitavarat 
ovat laadullisten eettisten normien, kestävän 
kehityksen ja ihmisoikeusnormien mukaisia, 
mukaan lukien työntekijöiden oikeudet 
ja ammattiyhdistysoikeudet, tarjotaan 
sertifiointia tämän EU-lainsäädännön 
mukaisille tuotteille22 ja aloitetaan EU:n 
laajuinen vuoropuheluprosessi, jossa pyritään 
tiedottamaan ja valistamaan kansainvälisen 
kaupan politiikkamuutosten eettisistä ja 
ympäristövaikutuksista.

3. Rajoitetaan pakko- ja lapsityövoiman 
käytön sallivista maista tuotavien tuotteiden 
tuontia ja myyntiä, käytetään säännöllisesti 
päivitettävää mustaa listaa yrityksistä 
ja edistetään kuluttajien tietoisuutta 
lapsityövoiman käytöstä EU:n virallisten 
kanavien kautta.23

4. Seurataan EU:n vapaakauppasopimusten 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien 
lukujen tilannetta ja valvotaan niiden 
täytäntöönpanoa, mukaan lukien 
mahdollisuus käyttää seuraamusperusteista 
mekanismia viimeisenä keinona.

5. Uudistetaan EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä 
(GSP) siten, että siihen sisällytetään 
vahvat ennakkoehdot sekä tehokkaat ja 
asianmukaiset seuranta-, raportointi- 
ja vuoropuheluprosessit, jotta voidaan 
parantaa GSP-järjestelmän vaikutusta 
kauppaan, ihmisoikeuksiin ja kehitykseen 
kumppanimaissa ja lopettaa niiden maiden 
tullietuudet, jotka eivät noudata sääntöjä. 
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20. Ehdotus: Ympäristöpolitiikkaa koskevien normien määrittely 
EU:ssa ja sen ulkopuolella

Tavoite: Ehdotamme, että EU vahvistaa kauppasuhteidensa ympäristöulottuvuutta seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Yhdenmukaistetaan ja vahvistetaan 
ympäristömerkintöjä ja otetaan käyttöön 
pakollinen ekotasoluokitus, joka on esitettävä 
kaikissa sellaisissa tuotteissa, jotka ovat 
kuluttajan ostettavissa. Ekotasoluokka 
laskettaisiin sen mukaan, kuinka paljon 
tuotannosta ja kuljetuksesta on aiheutunut 
päästöjä, sekä vaarallisten tuotteiden 
luetteloon perustuvien haitallisten aineiden 
perusteella. Ekotasoluokan hallinnoimisen 
ja valvonnan olisi oltava EU-viranomaisen 
tehtävä24.

2. Lujitetaan jätteiden vientiä koskevia 
ympäristönormeja ja tiukennetaan valvontaa 
ja seuraamuksia laittoman viennin 
lopettamiseksi. EU:n olisi kannustettava 
jäsenvaltioita kierrättämään omat jätteensä ja 
käyttämään jätteitä energiantuotannossa25.

3. Asetetaan tavoitteeksi saastuttavien 
pakkausten käytön lopettaminen edistämällä 
pakkausten vähäisempää käyttöä tai 
ympäristöystävällisempiä pakkauksia26. 
Perustetaan kumppanuuksia kehitysmaiden 
kanssa ja tuetaan niiden infrastruktuuria 
ja molempia osapuolia hyödyttäviä 
kauppasopimuksia, jotta autetaan niitä 
siirtymään kohti vihreitä energialähteitä27.

4. Palkitaan maita, jotka soveltavat korkeita 
kestävyysnormeja, tarjoamalla niiden 
tuottamille kestäville tavaroille ja palveluille 
laajempi pääsy EU:n markkinoille joko 
yksipuolisesti yleisen tullietuusjärjestelmän 
(GSP+) kautta, kahdenvälisesti neuvoteltujen 
kauppasopimusten kautta tai monenvälisesti 
Maailman kauppajärjestön aloitteiden kautta. 

21. Ehdotus: Päätöksenteko ja yhteenkuuluvuus unionissa

Tavoite: Ehdotamme, että EU parantaa valmiuksiaan tehdä nopeita ja tehokkaita päätöksiä etenkin 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla puhumalla yhdellä äänellä ja toimimalla aidosti 
globaalina toimijana, jolla on myönteinen asema maailmassa ja jonka toiminnalla on merkitystä 
reagoitaessa kriiseihin, erityisesti seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Muutetaan etenkin YUTP:n alalla 
käytäntöä siten, että kaikista nyt 
yksimielisyyttä edellyttävistä kysymyksistä 
päätetään tulevaisuudessa yleensä 
määräenemmistöllä28.

2. Pohjataan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
alalla tehtävä yhteistyö äskettäin 
hyväksyttyyn strategiseen kompassiin ja 
hyödynnetään Euroopan rauhanrahastoa.29 

3. Vahvistetaan korkean edustajan roolia sen 
varmistamiseksi, että EU puhuu yhdellä 
äänellä.30

4. Sovitaan vahvasta visiosta ja yhteisestä 
strategiasta EU:n yhtenäisyyden ja 
päätöksentekokapasiteetin lujittamiseksi, 
jotta EU voi valmistautua uusien maiden 
liittymiseen EU:hun.31

5. Ratifioidaan hiljattain tehdyt 
kauppasopimukset nopeammin ilman, että 
asianmukainen tarkastelu ja keskustelu 
kuitenkaan estyvät.
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22. Ehdotus: EU:n avoimuus ja sen suhteet kansalaisiin 

Tavoite: Ehdotamme, että EU parantaa erityisesti kansainvälisissä toimissaan, kauppaneuvottelut 
mukaan lukien, saavutettavuuttaan kansalaisten kannalta parantamalla tiedotusta, valistusta, 
kansalaisten osallistumista ja toimiensa avoimuutta erityisesti seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Lisätään yhteyksiä kansalaisiin ja 
paikalliselimiin, jotta voidaan parantaa 
avoimuutta, tavoittaa kansalaiset sekä 
tiedottaa heille ja kuulla heitä paremmin 
konkreettisista EU:n aloitteista ja 
kansainvälisellä tasolla32.

2. Edistetään kansalaisten vahvempaa 
osallistumista EU:n kansainväliseen 
politiikkaan ja Euroopan tulevaisuutta 
käsittelevän konferenssin tyyppisiä 
kansalaisten suoran osallistumisen 
mahdollistavia tapahtumia, jotka järjestetään 
kansallisella, paikallisella ja unionin tasolla33 
ja joihin järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta 
osallistuu aktiivisesti34. 

3. Saadaan kaikilta asiaankuuluvilta 
sidosryhmiltä täysi tuki kansalaisille, 
jotka päättävät osallistua järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin, 
kuten tapahtui covid-19-pandemian ja 
Ukrainan tilanteen yhteydessä.

4. Osoitetaan erityinen budjetti sellaisten 
valistusohjelmien kehittämiseen, jotka 
koskevat EU:n toimintaa ja sen arvoja 
ja joita se voisi ehdottaa kiinnostuneille 
jäsenvaltioille, jotta ne voivat sisällyttää ne 
opetussuunnitelmiinsa (peruskoulut, toisen 
asteen oppilaitokset ja yliopistot). Lisäksi 
opiskelijoille, jotka haluavat opiskella toisessa 
Euroopan maassa Erasmus-ohjelman kautta, 
voitaisiin tarjota EU:ta ja sen toimintaa 
koskeva erityinen kurssi. Tämän kurssin 
valitsevat opiskelijat asetettaisiin etusijalle 
edellä mainittujen Erasmus-ohjelmien 
määrärahoja jaettaessa.

5. Parannetaan EU:n mediastrategiaa lisäämällä 
sen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa 
ja tuomalla aktiivisesti esiin sen sisältöä 
sekä kannustetaan innovointia edistämällä 
eurooppalaisen sosiaalisen median 
saavutettavuutta.35

23. Ehdotus: EU:n rooli vahvana toimijana maailmassa rauhan ja 
turvallisuuden alalla

Tavoite: Ehdotamme, että EU jatkaa toimia vuoropuhelun edistämiseksi sekä rauhan ja sääntöihin 
perustuvan kansainvälisen järjestyksen takaamiseksi36 ja monenvälisyyden vahvistamiseksi sellaisten 
pitkäaikaisten EU:n rauhanaloitteiden pohjalta, jotka myötävaikuttivat siihen, että se sai Nobelin 
palkinnon vuonna 2012, samalla kun vahvistetaan EU:n yhteistä turvallisuutta seuraavin keinoin37:

Toimenpiteet:

1. Perustetaan EU:n yhteiset asevoimat, joita 
käytetään itsepuolustukseen mutta joita ei 
saa käyttää minkäänlaiseen sotilaalliseen 
hyökkäystoimintaan ja joilla on valmiudet 
antaa tukea kriisiaikoina, luonnonkatastrofit 
mukaan lukien. Ne voisivat toimia Euroopan 
rajojen ulkopuolella poikkeuksellisissa 

olosuhteissa ja mieluiten YK:n 
turvallisuusneuvoston antaman oikeudellisen 
toimeksiannon nojalla ja siten kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti38 kilpailematta Naton 
kanssa tai toteuttamatta päällekkäisiä 
toimia sen kanssa ja kunnioittaen erilaisia 
kansallisia Nato-suhteita. Tätä varten olisi 
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toteutettava EU:n ja Naton välisten suhteiden 
arviointi keskusteltaessa EU:n strategisesta 
riippumattomuudesta.

2. EU omaksuu johtavan roolin maailman 
turvallisuusjärjestyksen rakentamisessa 
Ukrainan sodan jälkeen pohjaten hiljattain 
hyväksyttyyn EU:n strategiseen kompassiin.

3. EU:n strategista tutkimusta ja kapasiteettia 
suojellaan ensisijaisilla aloilla, kuten 
avaruusalalla, kyberturvallisuudessa, 
lääketieteessä ja ympäristöalalla39.

4. Vahvistetaan operatiivisia valmiuksia, joita 
tarvitaan, jotta voidaan varmistaa Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 
7 kohdassa esitetyn keskinäistä avunantoa 
koskevan lausekkeen vaikuttavuus eli 
tarjota asianmukaista EU:n suojelua kaikille 
kolmannen maan hyökkäyksen kohteeksi 
joutuneille jäsenvaltioille.

5. Pohditaan, miten disinformaatiota ja 
propagandaa voidaan torjua objektiivisesti ja 
tosiasioiden pohjalta. 

24. Ehdotus: EU:n rooli vahvana toimijana maailmassa suhteiden 
rakentamisen alalla

Tavoite: Ehdotamme, että suhteissaan kolmansiin maihin EU toimisi seuraavasti:

Toimenpiteet:

1. Se hyödyntäisi enemmän kollektiivista 
poliittista ja taloudellista painoarvoaan 
puhuen yhdellä äänellä ja toimien yhtenäisesti 
ilman, että yksittäiset jäsenvaltiot hajottavat 
unionia sopimattomien kahdenvälisten 
toimien kautta.40

2. Se vahvistaisi kykyään määrätä seuraamuksia 
valtioille, hallituksille, yhteisöille, ryhmille 
tai organisaatioille sekä yksityishenkilöille, 
jotka eivät noudata sen perusperiaatteita, 
sopimuksia ja lakeja, ja varmistaisi, että jo 
olemassa olevat seuraamukset pannaan 
nopeasti täytäntöön ja niiden noudattamista 
valvotaan. Kolmansiin maihin kohdistettavien 
seuraamusten olisi oltava oikeassa suhteessa 
tehtyyn tekoon nähden sekä vaikuttavia, ja 
niitä olisi sovellettava oikea-aikaisesti41.

3. Se edistäisi kestävää ja sääntöpohjaista 
kauppaa avaten samalla uusia kaupankäynti- 
ja investointimahdollisuuksia eurooppalaisille 
yrityksille. Vaikka kahdenväliset kauppa- ja 
investointisopimukset ovat avainasemassa 
unionin kilpailukyvyn edistämisessä, 
tarvitaan normeja ja sääntöjä tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi. EU:n 
on pysyttävä aktiivisena ja luotettavana 
kumppanina neuvottelemalla, tekemällä ja 
panemalla täytäntöön kauppasopimuksia, 
joissa asetetaan myös tiukat 
kestävyysvaatimukset.

4. Merkittävät kansainväliset 
yhteistyösopimukset tehtäisiin EU:n eikä 
yksittäisten maiden nimissä.42

5. Se uudistaisi EU:n kauppa- ja 
investointipolitiikkaa, jotta voitaisiin jälleen 
edistää globaalia monenvälisyyttä siten, että 
tavoitteina ovat ihmisarvoisten työpaikkojen 
luominen sekä perusihmisoikeuksien 
suojelu, mukaan lukien työntekijöiden 
oikeudet ja ammattiyhdistysoikeudet, 
ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen ja Pariisin ilmastosopimuksen 
noudattaminen, laadukkaiden julkisten 
palvelujen turvaaminen ja Euroopan 
teollisen perustan vahvistaminen; EU:n olisi 
myötävaikutettava siihen, että voidaan jälleen 
edistää globaalia monenvälisyyttä sellaisen 
syvällisen uudistuksen kautta, joka perustuu 
demokratiaan ja rauhaan, solidaarisuuteen ja 
ihmisoikeuksien, sosiaalisten oikeuksien ja 
ympäristöoikeuksien kunnioittamiseen sekä 
ILO:n roolin vahvistamiseen. 

6. Se sisällyttäisi kolmansien maiden kanssa 
tehtäviin yhteistyö- ja investointisopimuksiin 
ihmiskaupan ja laittoman maahanmuuton 
torjunnan sekä yhteistyön mahdollisten 
asianmukaisten kotimaahan palauttamisten 
osalta.
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7. Se loisi kumppanuuksia kehitysmaiden 
kanssa ja tukisi niiden infrastruktuuria ja 
tekisi molempia osapuolia hyödyttäviä 
kauppasopimuksia, jotta autetaan niitä 
siirtymään kohti vihreitä energialähteitä.43

8. Se kehittäisi tehokkaampaa ja yhtenäisempää 
politiikkaa autokraattisia ja sekajärjestelmiä 
kohtaan ja kehittäisi kumppanuuksia 

tällaisten maiden kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden kanssa.

9. Se lisäisi EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntien 
resursseja. 

10. Se tarjoaisi ehdokasmaille ja mahdollisille 
ehdokasmaille uskottavat jäsenyysnäkymät, 
jotta voidaan edistää rauhaa ja vakautta 
Euroopassa ja tuoda vaurautta miljoonille 
eurooppalaisille44.

HUOM. Useat työryhmän jäsenet katsoivat, että erityisesti ehdotukset “EU:n riippuvuuden 
vähentäminen ulkomaisista toimijoista energia-alalla” ja “EU:n avoimuus ja sen suhteet kansalaisiin” 
kuuluivat muille työryhmille. Jotkut jäsenet halusivat kiinnittää määräenemmistöpäätöksen lisäksi 
huomion muihin vaihtoehtoihin neuvoston yksimielisesti tekemille päätöksille. Näitä olivat esimerkiksi 
ns. vaihteleva geometria, osallistumattomuus (opt-out) ja tiiviimpi yhteistyö. Jotkut työryhmän 
jäsenet kannattivat sanan “kestävä” käyttöä sanan “eettinen” sijaan “ ehdotuksessa “Kauppa- ja 
investointisuhteita koskevien normien määrittely EU:ssa ja sen ulkopuolella”. Näkemykset erosivat 
siinä, pitäisikö uusien jäsenvaltioiden liittymisen edellyttää edelleen kaikkien nykyisten jäsenvaltioiden 
yksimielistä hyväksyntää. Siitä, missä laajuudessa EU:lla pitäisi olla yhteiset asevoimat, esitettiin 
hyvin erilaisia näkemyksiä. Kaksi jäsentä mainitsi Irlannin yhdistymisen mahdollisuudesta, jos 
Pohjois-Irlanti äänestäisi sen puolesta pitkänperjantain sopimuksen määräysten mukaisesti, ja totesi, 
että EU:n pitää olla valmistautunut siihen, että näin käy. 
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“Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus”

25. Ehdotus: Oikeusvaltioperiaate, demokraattiset arvot ja 
eurooppalainen identiteetti45

Tavoite: Pidetään järjestelmällisesti kiinni oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta kaikissa 
jäsenvaltioissa erityisesti seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Varmistetaan, että EU:n perussopimuksiin 
ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan 
kirjatut arvot ja periaatteet ovat EU:n 
jäsenyyden ja EU:hun liittymisen ehdottomia 
ja peruuttamattomia edellytyksiä, joista ei 
neuvotella. EU:n arvoja on kunnioitettava 
täysimääräisesti kaikissa jäsenvaltioissa, 
jotta ne voivat toimia kansainvälisenä 
standardina ja vetovoimatekijänä diplomatian 
ja vuoropuhelun avulla. EU:n laajentuminen 
ei saisi heikentää perusarvoja ja kansalaisten 
oikeuksia koskevaa EU:n säännöstöä.46 

2. Esitetään eurooppalaiset arvot 
konkreettisempina EU:n kansalaisille 
erityisesti lisäämällä interaktiivisuutta 
ja suoraa osallistumista. Tätä varten 
Euroopan unionin kansalaisuutta olisi 
vahvistettava esimerkiksi ottamalla 
käyttöön EU-kansalaisen asema, joka 
sisältäisi erityisesti kansalaisuuteen liittyviä 
oikeuksia ja vapauksia, sekä eurooppalaisten 
rajat ylittävien yhdistysten ja voittoa 
tavoittelemattomien järjestöjen säännöt. 
Eurooppalaisia arvoja olisi edistettävä 
myös “perehdytyspaketilla”, johon kuuluisi 
opetussisältöjä ja tiedotusmateriaalia 
kansalaisille. EU:n lisäinvestoinneilla olisi 
myös kehitettävä yhteistä eurooppalaista 
julkisuutta, johon kuuluu audiovisuaalisia 
välineitä ja verkkotiedotusvälineitä, 
parannettava nykyisiä EU:n mediakeskuksia 
ja tuettava edelleen yli 500:aa paikallista 
eurooppalaista yhteystoimistoa. 47

3. Tehdään EU:n perusoikeuskirjasta yleisesti 
sovellettava ja täytäntöönpanokelpoinen. 
Lisäksi olisi järjestettävä 
oikeusvaltioperiaatetta käsitteleviä 
vuotuisia konferensseja (komission 
oikeusvaltiokertomuksen johdosta) 
kaikkien jäsenvaltioiden valtuuskuntien 
kanssa, joihin osallistuisi satunnaisesti 
valittuja ja erilaisia taustoja edustavia 
kansalaisia, viranhaltijoita, parlamenttien 
jäseniä sekä paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajia. Olisi myös 
tuettava edelleen oikeusvaltioperiaatetta 
kentällä edustavia organisaatioita, 
kansalaisyhteiskunta mukaan lukien.48

4. Sovelletaan tehokkaasti ehdollisuusasetusta 
ja arvioidaan sen soveltamisalaa ja muita 
oikeusvaltiovälineitä ja harkitaan mahdollisia 
laajennuksia uusille aloille riippumatta siitä, 
mikä merkitys niillä on EU:n talousarvion 
kannalta. Kaikkia tarvittavia oikeudellisia 
keinoja, myös perussopimusten muuttamista, 
olisi harkittava oikeusvaltioperiaatteen 
rikkomisesta rankaisemiseksi.49

5. Edistetään sellaisia koulutus- ja 
mediaohjelmia, joilla EU:n arvot otetaan 
osaksi muuttajien kotouttamisprosessia 
ja jotka kannustavat muuttajien ja EU:n 
kansalaisten väliseen vuorovaikutukseen, 
jotta voidaan varmistaa muuttajien 
onnistunut kotouttaminen EU:n yhteiskuntiin 
ja edistää EU-kansalaisten tietoisuutta 
muuttoliikekysymyksistä.50
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26. Ehdotus: Tietosuoja51

Tavoite: Taataan suojaavampi ja kansalaislähtöisempi tietojenkäsittelypolitiikka, erityisesti:

Toimenpiteet:

1. Pannaan täysimääräisesti täytäntöön 
voimassa oleva tietosuojalainsäädäntö 
ja tarkistetaan sitä, jotta voidaan 
arvioida tarvittaessa, onko perustettava 
henkilötietoja käsitteleviä tahoja varten 
tehokkaampia sääntöjen noudattamisen 
valvontamekanismeja, jotka kuuluvat tällä 
hetkellä riippumattomien kansallisten 
tietosuojaviranomaisten toimivaltaan 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen. 
Tällaisille tahoille olisi määrättävä 
seuraamuksia tiukemmin kuin asetuksen 
nykyisen täytäntöönpanon yhteydessä 
suhteessa niiden vuotuiseen liikevaihtoon 
(neljään prosenttiin asti), mahdollisesti myös 
kieltämällä niiden toiminta, ja niille olisi 
tehtävä vuosittain riippumaton tarkastus52 53.

2. Tehostetaan yksityisyyden periaatetta 
järjestelmällisesti ja oletusarvoisesti 
esimerkiksi arvioimalla ja ottamalla käyttöön 
helposti ymmärrettäviä, ytimekkäitä ja 
käyttäjäystävällisiä yhdenmukaistettuja 
tietojen käsittelyä koskevia 
suostumuslomakkeita, joista käy selvästi 
ilmi, mikä on tarpeen ja mikä ei. Käyttäjien on 
voitava antaa tai peruuttaa suostumuksensa 
tietojen käsittelyyn helposti, nopeasti ja 
pysyvästi. 54 55

3. Arvioidaan alaikäisiä koskevien tietojen 
käsittelyä ja otetaan käyttöön asiaa 
koskevia selkeämpiä ja suojaavampia 
sääntöjä, mahdollisesti EU:n yleisessä 
tietosuoja-asetuksessa, muun muassa 
perustamalla erityinen ryhmä alaikäisiä 
koskevia arkaluonteisia tietoja varten ja 
yhdenmukaistamalla suostumuksen ikäraja 
EU:n jäsenvaltioissa. Vaikka suurimman osan 
yksityisyyden suojaa koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanosta ja niistä tiedottamisesta 
olisi edelleen kuuluttava jäsenvaltioiden 
toimivaltaan, muun muassa kansallisen 
tason lisäinvestointien ja lisäresurssien 
avulla, myös EU:lla olisi oltava vahvempi 
rooli esimerkiksi siten, että annetaan 
EU:lle toimivaltaa tietosuojaan liittyvässä 
kansalaiskasvatuksessa.56

4. Parannetaan EU:n tietosuojaviranomaisten 
ja kansallisten tietosuojaviranomaisten 
kelpoisuusvaatimusten noudattamista 
pätevyyden ja soveltuvuuden osalta, 
jotta voidaan varmistaa niiden jäsenten 
mahdollisimman suuri riippumattomuus.57 58
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27. Ehdotus: Tiedotusvälineet, valeuutiset, disinformaatio, 
faktantarkistus, kyberturvallisuus59

Tavoite: Torjutaan disinformaatiota edistämällä edelleen tiedotusvälineiden riippumattomuutta ja 
moniarvoisuutta sekä medialukutaitoa erityisesti seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Otetaan käyttöön lainsäädäntöä, 
jolla puututaan tiedotusvälineiden 
riippumattomuuteen kohdistuviin uhkiin 
EU:n laajuisten vähimmäisvaatimusten 
avulla, mukaan lukien tiedotusvälineiden 
liiketoimintamallin uudelleentarkastelu 
EU:n mediamarkkinoiden eheyden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi.60

2. Valvotaan tiukasti EU:n kilpailusääntöjen 
noudattamista tiedotusvälineiden alalla, 
jotta voidaan estää suuret mediamonopolit 
ja varmistaa tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus ja riippumattomuus 
asiattomasta poliittisesta, yritysten ja/tai 
ulkomaisesta sekaantumisesta. Olisi myös 
edistettävä laadukasta journalismia, jossa 
noudatetaan vakiintuneita korkeita eettisiä ja 
itsesääntelyyn perustuvia standardeja.61

3. Perustetaan EU:n elin, joka vastaa 
kohdennetun disinformaation ja 
sekaantumisen torjunnasta, tehostetaan 
tilannetietoisuutta ja vahvistetaan 
faktantarkistusorganisaatioita ja 
riippumattomia tiedotusvälineitä. Vihjelinjoja 
ja verkkosivustoja, kuten Europe Direct 

-palvelua, joilla kansalaiset ja kansalliset 
tiedotusvälineet voivat pyytää ja saada 
faktatarkistettua tietoa unionin politiikasta 
ja politiikkatoimista, olisi myös tuettava ja 
edistettävä aktiivisemmin. 62 63

4. Edistetään kansalaisten medialukutaitoa ja 
tietoisuutta disinformaatiosta ja valeuutisten 
tahattomasta levittämisestä muun 
muassa pakollisen kouluopetuksen avulla. 
Jäsenvaltioita olisi myös kannustettava 
osoittamaan tähän tarvittavat henkilö- ja 
taloudelliset resurssit. 64 

5. Vaaditaan verkkoalustoja antamaan 
nykyisten aloitteiden, kuten disinformaatiota 
koskevien käytännesääntöjen ja 
eurooppalaisen digitaalisen median 
seurantafoorumin (EDMO), pohjalta selkeitä 
lausuntoja käyttämistään algoritmeista 
(käyttäjille annetaan mahdollisuus 
päättää, suostuvatko he niiden kohteeksi) 
ja disinformaatioriskeistä, joille käyttäjät 
altistuvat, samalla kun turvataan oikeus 
lailliseen sananvapauteen ja oikeus 
yksityisyyteen.65 66
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28. Ehdotus: Tiedotusvälineet, valeuutiset, disinformaatio, 
faktantarkistus, kyberturvallisuus (a)

Tavoite: Vahvistetaan EU:n roolia kyberturvallisuusuhkien torjunnassa erityisesti seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Vahvistetaan EU:n kyberturvallisuusvirastoa 
(ENISA), jotta yksityishenkilöitä, organisaatioita 
ja instituutioita voidaan edelleen suojella 
kyberturvallisuusloukkauksilta ja tekoälyn 
käytöltä rikollisiin tarkoituksiin. Samalla olisi 
turvattava tietosuoja ja henkilötietojen  
suoja. 67 68

2. Tehostetaan kansallisten 
kyberturvallisuusviranomaisten koordinointia 
ja toteutetaan lisätoimia sen varmistamiseksi, 
että EU:n tason säännöt pannaan 
asianmukaisesti täytäntöön kansallisella 
tasolla.69 70

29. Ehdotus: Syrjinnän torjunta, tasa-arvo ja elämänlaatu71

Tavoite: Toteutetaan toimia elinolojen yhdenmukaistamiseksi kaikkialla EU:ssa ja parannetaan EU:n 
kansalaisten sosioekonomista elämänlaatua erityisesti seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Kehitetään yhteistyössä asiantuntijoiden 
ja työmarkkinaosapuolten kanssa 
avoimia elämänlaatuindikaattoreita, 
mukaan lukien taloudelliset, sosiaaliset 
ja oikeusvaltiokriteerit, jotta voidaan 
vahvistaa selkeä ja realistinen aikataulu 
sosiaalisten normien nostamiselle ja EU:n 
yhteisen sosioekonomisen rakenteen 
aikaansaamiselle, myös panemalla 
täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilari. Nämä olisi sisällytettävä talouden 
ohjausjärjestelmään ja eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon.72 73

2. Lisätään suoria julkisia investointeja 
koulutukseen, terveydenhuoltoon, asumiseen, 
fyysiseen infrastruktuuriin sekä vanhusten 
ja vammaisten hoitoon. Lisäinvestoinneilla 
olisi myös pyrittävä takaamaan kansalaisille 
asianmukainen työ- ja yksityiselämän 
tasapaino. Tällaiset investoinnit olisi 
toteutettava täysin avoimesti, jotta koko 
prosessia voidaan seurata.74

3. Kannustetaan verottamaan suuryrityksiä, 
torjutaan veroparatiiseihin turvautumista 

ja tehdään loppu EU:ssa toimivista 
veroparatiiseista julkisten investointien 
lisäämiseksi koulutuksen (apurahat, Erasmus) 
ja tutkimuksen kaltaisilla ensisijaisilla aloilla. 
EU:n laajuisen veropetosten torjunnan olisi 
myös oltava keino kerätä varoja julkisesti 
rahoitettaviin aloitteisiin.75 76

4. Laaditaan EU:n laajuiset kriteerit syrjinnän 
torjumiseksi työmarkkinoilla ja kannustetaan 
yksityisiä yrityksiä palkkaamaan henkilöitä, 
jotka yleensä kohtaavat eniten syrjintää 
(esimerkiksi nuoret, ikääntyneet, naiset, 
vähemmistöt), muun muassa tukien avulla 
ja toisessa vaiheessa ottamalla avuksi 
tilapäiset kiintiöt. Työmarkkinaosapuolten 
olisi oltava tältä osin tiiviisti mukana. 
Syrjintää työmarkkinoiden ulkopuolella olisi 
myös estettävä lailla ja tasa-arvoa olisi 
edistettävä.77

5. Varmistetaan kohtuuhintaisten päiväkotien 
perustaminen ja tarjoaminen sekä julkisella 
että yksityisellä sektorilla ja maksuttomien 
lastenhoitopalvelujen tarjoaminen niitä 
tarvitseville.78
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30. Ehdotus: Eläinten oikeudet, maatalous79

Tavoite: Toteutetaan päättäväisiä toimenpiteitä ekologisemman ja ilmastosuuntautuneemman 
maatalouden edistämiseksi ja takaamiseksi erityisesti seuraavin keinoin:

Toimenpiteet:

1. Vahvistetaan tuotantoeläinten 
suojelua koskevat yksityiskohtaiset, 
mitattavissa olevat ja aikasidonnaiset 
vähimmäisvaatimukset, jotta voidaan 
varmistaa tiukemmat eläinten hyvinvointia 
koskevat vaatimukset kestävyystavoitteiden 
käyttöönoton ja elintarvikejärjestelmää 
koskevan yhteisen lähestymistavan 
mukaisesti.80 81

2. Otetaan käyttöön taloudellinen seuraamus 
maataloustoiminnan kielteisistä 
ulkoisvaikutuksista (esimerkiksi 
kasvihuonekaasupäästöt, torjunta-
aineiden käyttö, veden liikakäyttö, 

pitkän matkan kuljetukset jne.) niiden 
ympäristövaikutusten perusteella. EU:hun 
tuotavia maataloustuotteita olisi myös 
arvioitava tältä pohjalta, myös tullimaksujen 
kautta, jotta voidaan tasoittaa mahdolliset 
kilpailuedut, jotka johtuvat matalammista 
ympäristönormeista.82

3. Vähennetään tukia maatalouden 
massatuotannolle, kun se ei edistä  
kestävää siirtymää, ja kohdennetaan 
kyseiset resurssit uudelleen ympäristön 
kannalta kestävän maatalouden tukemiseen, 
samalla kun varmistetaan kohtuuhintaiset 
elintarvikkeet.83 84
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“Digitalisaatio”

Euroopasta on tultava digitalisaation maailmanlaajuinen johtaja ja suunnannäyttäjä, ja sen on 
luotava eurooppalainen tapa rakentaa eettinen, ihmislähtöinen, avoin ja turvallinen digitaalinen 
yhteiskunta. Euroopan on omaksuttava kunnianhimoinen lähestymistapa ja käytettävä hyväksi 
kaikki digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet halliten samalla sen aiheuttamia riskejä ja haasteita. 
Digitalisaatio vaikuttaa yhteiskuntamme kaikkiin osa-alueisiin, ja se on otettava huomioon kaikilla 
niillä. Tässä yhteydessä viitattiin digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskevaan eurooppalaiseen 
julistukseen digitaalista vuosikymmentä varten ja ehdotettiin harkitsemaan mahdollisen digitaalisten 
oikeuksien peruskirjan laatimista tulevaisuudessa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vain vahvistanut monia ehdotuksissa käsiteltyjä seikkoja, kuten 
digitaalisen suvereniteetin, kyberpuolustuksen lisäämisen ja disinformaation torjunnan tarvetta. Se 
on myös tehnyt selväksi, että konflikteilla on nykyään seurauksia digitaalialalle. Tämä nostaa esiin 
uusia kysymyksiä, joista voidaan mainita esimerkiksi henkilötietojen haltuunoton pitkän aikavälin 
seuraukset ja näiden tietojen laiton käyttö tulevaisuudessa.

31. Ehdotus: Digitaalisen infrastruktuurin saatavuus85

Tavoite: Tasavertainen pääsy internetiin on jokaisen unionin kansalaisen perusoikeus. Ehdotamme, 
että Euroopassa kaikilla olisi oltava käytännössä mahdollisuus käyttää internetiä ja digitaalisia 
palveluja ja että EU:n digitaalisen infrastruktuurin suvereniteettia olisi parannettava.

Toimenpiteet:

1. Investoidaan laadukkaaseen ja 
innovatiiviseen eurooppalaiseen digitaali-
infrastruktuuriin (kuten Euroopassa 
kehitettävät 5G ja 6G). (eurooppalaisen 
kansalaispaneelin 1 suositukset 40 ja 47, 
Alankomaiden kansalaispaneelin suositus 1)

2. Varmistetaan nopea, kohtuuhintainen, 
luotettava ja vakaa internetyhteys kaikkialla 
EU:ssa, myös verkkovierailujen aikana, ja 
asetetaan etusijalle internetin tuominen 
verkottomille alueille, maaseudulle ja 
kaukaisille ja syrjäisille alueille, jotta 
voidaan puuttua digitaaliseen kahtiajakoon 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä ja varmistaa, 
ettei ketään jätetä jälkeen. (Eurooppalaisen 
kansalaispaneelin 1 suositukset 17 ja 47, 
Alankomaiden kansalaispaneelin suositus 1)

3.  Edistetään digitaalisen ja sähköisen 
infrastruktuurin käyttöönottoa sekä julkisissa 
että yksityisissä tiloissa, jotta voidaan 
mahdollistaa sähköisten ja autonomisten 
ajoneuvojen käyttö. (työryhmän keskustelu)86

4. Toteutetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
oikeudenmukainen ja avoin kilpailu, 
ehkäistään infrastruktuuriin ja palveluihin 
liittyviä monopoleja, toimittajariippuvuutta, 
tietojen keskittymistä ja riippuvuutta 
kolmansista maista ja parannetaan 
markkinoita kuluttajien näkökulmasta. 
(eurooppalaisen kansalaispaneelin 1  
suositus 17)

5. Otetaan lapset, perheet, ikääntyneet sekä 
haavoittuvat ryhmät painopisteeksi, kun on 
kyse internetin ja laitteistojen saatavuudesta, 
etenkin koulutuksen, julkisten palvelujen 
ja terveydenhuollon saatavuuteen liittyen. 
(eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositus 
17 ja työryhmän keskustelu)

6. Parannetaan kansalaisten ja yritysten 
keskeisten julkisten ja yksityisten palvelujen 
digitaalista saatavuutta ja saavutettavuutta 
esimerkiksi hallinnollisten menettelyjen osalta 
ja varmistetaan näiden palvelujen osallistava 
saatavuus sekä käyttäjätuki. (työryhmän 
keskustelu, monikielinen digitaalinen foorumi)
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7. Yhdenmukaistetaan laadukkaat digitaaliset 
standardit ja parannetaan tietojen turvallista 
liikkuvuutta rajatylittävän yhteentoimivuuden 
helpottamiseksi. (työryhmän keskustelu, 
monikielinen digitaalinen foorumi)

8. Otetaan huomioon digitaalisen 
infrastruktuurin ja digitaalisen siirtymän 
ympäristövaikutukset, jotta digitaalinen 
siirtymä on kestävä ja sillä edistetään vihreää 
digitaalista yhteiskuntaa. (Työryhmän 
keskustelu, monikielinen digitaalinen foorumi)

32. Ehdotus: Digitaalinen lukutaito ja osaaminen ihmisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisääjinä87

Tavoite: Ehdotamme, että EU varmistaa, että kaikki unionin kansalaiset voivat hyötyä digitalisaatiosta, 
tarjoamalla heille tarvittavat digitaidot ja mahdollisuudet. 

Toimenpiteet:

1. Varmistetaan digitaalisen lukutaidon 
ja osaamisen virallisen ja epävirallisen 
koulutuksen saatavuus sekä koulujen 
opetussuunnitelmissa että kaikissa 
elämänvaiheissa hyödyntämällä olemassa 
olevia unionin tason aloitteita keskittyen 
erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien 
ryhmien ja ikääntyneiden osallistamiseen, 
lasten digitaalisten taitojen parantamiseen 
heidän tervettä kehitystään tukevalla 
tavalla ja digitaalisen eriarvoisuuden, 
myös sukupuolten välisen digitaalisen 
kuilun, torjumiseen. (eurooppalaisen 
kansalaispaneelin 1 suositus 8, Italian 
kansalaispaneelin suositus 5.2, työryhmän 
keskustelu)

2. Varmistetaan internetin terve käyttö 
kannustamalla jäsenvaltioita järjestämään 
kaikille ikäryhmille digitaalisia taitoja 
koskevaa koulutusta, johon sisältyy 
unionin tasolla laadittuja vakiomuotoisia 
ohjelmia ja opetussuunnitelmia, jotka 
koskevat esimerkiksi internetin riskejä 
ja mahdollisuuksia, käyttäjien oikeuksia 
verkossa ja verkkoetikettiä. (eurooppalaisen 
kansalaispaneelin 1 suositus 47, työryhmän 
keskustelu)

3. Toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että yhteiskunnan 
digitalisaatio ei sulje ikääntyneitä 
ulkopuolelle ja että teknologia on heidän 
saatavillaan, siten että edistetään ohjelmia 

ja aloitteita esimerkiksi heidän tarpeisiinsa 
räätälöityjen kurssien muodossa. Samalla 
olisi varmistettava, että keskeiset palvelut 
ovat saatavilla myös henkilökohtaisesti ja 
muuten kuin digitaalisesti. (eurooppalaisen 
kansalaispaneelin 1 suositukset 34 ja 47)

4. Otetaan käyttöön digitaalisiin taitoihin 
kouluissa liittyvä EU:n sertifiointi, jotta 
voidaan valmistella nuoria tulevaisuuden 
työmarkkinoille. (eurooppalaisen 
kansalaispaneelin 1 suositus 8)

5. Kehitetään EU:n tasolla koordinoituja 
koulutusaloitteita työntekijöiden 
uudelleenkouluttamiseksi ja ammattitaidon 
parantamiseksi, jotta he voivat pysyä 
kilpailukykyisinä työmarkkinoilla, ottaen 
huomioon erityisesti myös pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä tarvittavat 
taidot ja osaaminen, sekä digitaalialan 
asiantuntijoiden kouluttamiseksi. 
(eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 
suositus 8 ja työryhmän keskustelu)

6. Lisätään tietoa olemassa olevista 
digitaalisista alustoista, kuten EURESista, 
jotka yhdistävät työnhakijoita ja työnantajia ja 
auttavat työnhaussa EU:ssa. (eurooppalaisen 
kansalaispaneelin 1 suositus 8) 

7. Lisätään investointeja ja toimia koulutuksen, 
mukaan lukien korkea-asteen koulutuksen, 
digitalisoinnin edistämiseksi. (työryhmän 
keskustelu, monikielinen digitaalinen foorumi)
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33. Ehdotus: Turvallinen ja luotettava digitaalinen yhteiskunta – 
kyberturvallisuus ja disinformaatio88

Tavoite: Ehdotamme, että turvallisen, häiriönkestävän ja luotettavan digitaalisen yhteiskunnan 
luomiseksi EU:n olisi varmistettava voimassa olevan lainsäädännön tehokas ja nopea täytäntöönpano 
ja sillä olisi oltava enemmän valtuuksia parantaa kyberturvallisuutta, puuttua laittomaan sisältöön ja 
kyberrikollisuuteen, torjua valtiosta riippumattomista toimijoista ja autoritaarisista valtioista peräisin 
olevia kyberuhkia ja palautua niistä sekä puuttua disinformaatioon.

Toimenpiteet:

1. Vahvistetaan Europolin ja Euroopan 
kyberrikostorjuntakeskuksen valmiuksia 
taloudellisten ja henkilöresurssien osalta, 
mukaan lukien paremmalla yhteistyöllä. 
Tämä mahdollistaisi ennakoivamman 
lähestymistavan kyberrikollisuuden 
torjunnassa ja yhteisten eurooppalaisten 
kyberpuolustusvalmiuksien kehittämisen 
laajamittaisia hyökkäyksiä vastaan. 
(eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositus 
39, Liettuan kansalaispaneelin suositus 2.6, 
Alankomaiden kansalaispaneelin suositus 1, 
työryhmän keskustelu)

2. Toteutetaan tarvittavia toimia 
laajamittaisiin hyökkäyksiin ja katkoksiin 
valmistautumiseksi ja niistä palautumiseksi 
nopeasti esimerkiksi varmistamalla, että 
käytössä on häiriönkestävä infrastruktuuri ja 
vaihtoehtoisia viestintäkanavia. (työryhmän 
keskustelu) 

3. Varmistetaan vastaavat seuraamukset 
kyberrikollisuudesta ja nopea ja tehokas 
täytäntöönpano jäsenvaltioissa, siten että 
parannetaan paikallisten, alueellisten ja 
kansallisten kyberturvallisuuskeskusten 
ja -viranomaisten koordinointia. 
(eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositus 
39)

4. Parannetaan digitaalista lukutaitoa ja kriittistä 
ajattelua keinona torjua disinformaatiota, 

verkkouhkia ja vihapuhetta sekä harhauttavaa 
suunnittelua ja etuuskohteluun perustuvaa 
hinnoittelua. (työryhmän keskustelu)

5. Torjutaan disinformaatiota antamalla 
lainsäädäntöä ja ohjeistusta, joiden mukaan 
verkkoalustojen ja sosiaalisen median 
yritysten on korjattava disinformaatioon 
liittyvät haavoittuvuudet, ja sovelletaan 
avoimuutta koskevia toimenpiteitä, 
esimerkiksi tekoälypohjaisia algoritmeja, 
joiden avulla voidaan tuoda esiin 
sosiaalisessa ja uudessa mediassa 
olevien tietojen luotettavuus tarjoamalla 
käyttäjälle tietolähteitä, joiden faktat on 
tarkastettu. Algoritmeja käytettäessä 
viime kädessä ihmisten olisi voitava hallita 
päätöksentekoprosesseja. (eurooppalaisen 
kansalaispaneelin 1 suositus 46 ja työryhmän 
keskustelu)

6. Tuetaan digitaalisia alustoja, jotka tukevat 
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja 
tarjoavat resursseja ja aloitteita perinteisistä 
tiedotusvälineistä (esim. televisio, painetut 
lehdet, radio) ja muista tiedotusvälineistä 
saatujen tietojen luotettavuuden ja 
puolueettomuuden arvioimiseksi 
kunnioittaen kaikilta osin tiedotusvälineiden 
vapauden periaatetta ja jotka tarjoavat 
kansalaisille tietoa uutisten laadusta. 
(paneeli 1:n suositus 46)
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34. Ehdotus: Turvallinen ja luotettava digitaalinen yhteiskunta – 
tietosuoja89

Tavoite: Edistämme yksilöiden datasuvereniteettia, parempaa tietoisuutta voimassa olevista 
tietosuojasäännöistä (yleinen tietosuoja-asetus) sekä niiden tehokkaampaa täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa omien tietojen henkilökohtaisen valvonnan tehostamiseksi ja tietojen 
väärinkäytön rajoittamiseksi. 

Toimenpiteet:

1. Selitetään tietosuojasäännöt (yleinen 
tietosuoja-asetus) paremmin, lisätään 
avoimuutta ja parannetaan viestintää 
laatimalla ohjeita sellaisista tietoon 
perustuvaa suostumusta koskevista 
teksteistä, joissa käytetään kaikille 
ymmärrettävää yksinkertaista ja selkeää 
kieltä, mukaan lukien visuaaliset tavat antaa 
suostumus tietojen käyttöön, ja järjestetään 
tiedotuskampanja ja varmistetaan tarvittavat 
taidot tietojen käsittelijöille ja niille, jotka 
neuvovat apua tarvitsevia. (eurooppalaisen 
kansalaispaneelin 1 suositukset 42, 45, 
Alankomaiden kansalaispaneelin suositus 2)

2. Varmistetaan, että sovelletaan voimassa 
olevaa kieltoa, joka koskee oletusarvoista 
suostumusta tietojen uudelleenkäyttöön 
ja jälleenmyyntiin. (eurooppalaisen 
kansalaispaneelin 1 suositus 42)

3. Varmistetaan, että käyttäjien pyyntöihin 
tietojen pysyvästä poistamisesta vastataan 
tietyssä aikataulussa. (eurooppalaisen 
kansalaispaneelin 1 suositus 42)

4. Annetaan käyttäjille selkeää ja 
mahdollisimman ytimekästä tietoa siitä, 
miten tietoja käytetään ja kuka niitä käyttää. 
(eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositus 
42)

5. Varmistetaan, että unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneet yritykset noudattavat 
unionin tietosuojasääntöjä. (eurooppalaisen 
kansalaispaneelin 1 suositukset 42 ja 43)

6. Kannustetaan luomaan EU:n 
sertifiointijärjestelmä, jossa otetaan 
huomioon yleisen tietosuoja-asetuksen 
noudattaminen selkeällä ja yksinkertaisella 
tavalla, joka näkyy verkkosivustoilla ja 
foorumeilla ja jossa sertifioinnin myöntää 
riippumaton sertifioija unionin tasolla. 
Järjestelmä ei saisi aiheuttaa kohtuutonta 
rasitetta pienille ja keskisuurille yrityksille. 
(eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositus 
44, työryhmän keskustelu)

7. Varmistetaan, että kansalaisia autetaan 
tehokkaasti ja nopeasti heidän kohdatessaan 
ongelmia, jotka liittyvät mahdollisuuteen olla 
antamatta suostumusta tai suostumuksen 
peruuttamiseen. Tätä varten tunkeileva 
käyttäytyminen on määriteltävä paremmin, 
ja unionin tasolla olisi kehitettävä ohjeita ja 
mekanismeja, jotka koskevat suostumuksen 
antamatta jättämistä ja tietojen peruuttamista 
sekä petoksentekijöiden tunnistamista ja 
seuraamusten määräämistä. (eurooppalaisen 
kansalaispaneelin 1 suositus 43 ja työryhmän 
keskustelu)

8. Säädetään seuraamuksista, mukaan lukien 
yritysten liikevaihtoon suhteutettu sakko, ja 
yritysten toiminnan rajoituksista, kuten ei-
toivotun tietojenkäsittelyn määräaikaisista 
tai pysyvistä kielloista, ja tuetaan Euroopan 
tietosuojavaltuutettua ja kansallisia virastoja 
niiden täytäntöönpanossa. (paneeli 1:n 
suositukset 42 ja 43 ja työryhmän keskustelu)
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35. Ehdotus: Digitaalinen innovointi kestävän yhteisötalouden 
vahvistajana90

Tavoite: Ehdotamme, että EU edistää digitalisaatiotoimenpiteitä, joilla vahvistetaan taloutta 
ja sisämarkkinoita oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla, lisätään Euroopan kilpailukykyä 
teknologian ja innovoinnin alalla, tehostetaan kaikenkokoisten yritysten digitaalisia sisämarkkinoita 
ja tehdään Euroopasta maailmanlaajuinen johtaja digitaalisessa muutoksessa ja ihmislähtöisessä 
digitalisaatiossa. 

Toimenpiteet:

1. Annetaan tai vahvistetaan lainsäädäntöä, 
jolla säännellään (ihmislähtöistä) “älykästä 
työtä” ottaen huomioon vaikutukset 
työntekijöiden fyysiseen terveyteen ja 
mielenterveyteen esimerkiksi varmistamalla 
oikeus olla tavoittamattomissa. 
“Ihmislähtöiseen” lähestymistapaan olisi 
sisällytettävä inhimillisen valvonnan periaate. 
(eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 
suositus 7 ja työryhmän keskustelu)91 

2. Kannustetaan yrityksiä EU:n lainsäädännöllä 
sosiaalisesti vastuulliseen toimintaan ja 
laadukkaiden älykkäiden työpaikkojen 
säilyttämiseen EU:ssa, jotta vältetään 
näiden työpaikkojen siirtäminen alemman 
kustannustason maihin. Kannustimet 
voivat olla taloudellisia ja/tai maineeseen 
liittyviä, ja niissä olisi otettava huomioon 
kansainvälisesti tunnustetut ympäristöön, 
yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan 
(ESG) liittyvät kriteerit. Lainsäädännön 
tarkastelua ja vahvistamista varten EU:n 
olisi perustettava työryhmä, jossa on 
asiantuntijoita kaikista sidosryhmistä. 
(Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1  
suositus 7)

3. Varmistetaan, että ihminen valvoo tekoälyyn 
työpaikalla liittyviä päätöksentekoprosesseja 
ja että käytetyt algoritmit ovat avoimia. 
Otetaan huomioon rajoittamattoman 
digitaalisen valvonnan kielteiset vaikutukset 
työpaikalla. Tiedotetaan työntekijöille ja 
kuullaan heitä ennen työoloihin vaikuttavien 
digitaaliteknologioiden käyttöönottoa. 
Varmistetaan että uusissa työn muodoissa, 
kuten alustatyössä, kunnioitetaan 
työntekijöiden oikeuksia ja tarjotaan 
asiamukaiset työolot. (työryhmän keskustelu) 

4. Tehdään aloitteita, joilla tuetaan etätyötä, 
kuten toimistotiloja, joissa on luotettava ja 
nopea internetyhteys, sekä digitaalikoulutusta 
ja tarjotaan resursseja ergonomisiin 
varusteisiin kotitoimistoissa. (eurooppalaisen 
kansalaispaneelin 1 suositus 17 ja työryhmän 
keskustelu) 

5. Otetaan käyttöön julkisesti saatavilla 
oleva digitaalinen tulostaulu ja luodaan 
luokitusjärjestelmä, jossa osoitetaan 
EU:n yritysten digitalisaation nykytaso ja 
vertaillaan sitä. (Saksan kansalaispaneeli)

6. Saavutetaan vahva ja kilpailukykyinen 
digitaalitalous ja jaetaan digitaalisen 
siirtymän hyötyjä tasapuolisesti koko 
Euroopassa keskittymällä teknologiaan ja 
innovointiin kasvun moottoreina, edistämällä 
muutosta edistävää maailmanluokan 
tutkimusta ja luomalla mahdollisuuksia 
innovaatioekosysteemeille kaikilla alueilla 
parantamalla pk- ja startup-yritysten 
toimintaympäristöä ja rahoituksen 
oikeudenmukaista saatavuutta sekä 
poistamalla rajatylittävän toiminnan 
oikeudellisia tai muita esteitä. (Italian 
kansalaispaneelin suositus 1.3, työryhmän 
keskustelu ja monikielinen digitaalinen 
foorumi) 

7. Luodaan eurooppalaisiin arvoihin perustuva 
datainfrastruktuuri. Pannaan täytäntöön 
“digitaalinen ensin” ja “yhden kerran” 
-periaate ja helpotetaan digitaalista ja 
suojattua datan saatavuutta innovointia 
ja yrityksiä varten. Kannustetaan 
digitalisoimaan julkisia palveluita. 
(Työryhmän keskustelu, monikielinen 
digitaalinen foorumi)
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8. Hyödynnetään kattavasti tekoälyn 
luotettavan ja vastuullisen käytön tarjoamaa 
potentiaalia, käytetään lohkoketjuteknologian 
ja pilvipalvelujen potentiaalia asettamalla 
suojatoimia ja normeja, jotka varmistavat 
avoimuuden ja yhteentoimivuuden, rakentavat 
luottamusta, helpottavat käyttöä ja torjuvat 
syrjiviä tai puolueellisia algoritmeja. 
(työryhmän keskustelu, monikielinen 
digitaalinen foorumi) 

9. Edistetään avoimen lähdekoodin 
ohjelmistoja ja niiden käyttöä koulutuksessa 
ja julkisrahoitteisten tutkimusten ja 
ohjelmistojen vapaata saatavuutta. 
(työryhmän keskustelu, monikielinen 
digitaalinen foorumi)

10. Otetaan käyttöön yhteinen eurooppalainen 
digitaalinen identiteetti, jolla helpotetaan 
rajatylittäviä digitaalisia liiketoimia ja 
palveluja, ja luodaan eurooppalaiset 
standardit ja ohjeita, jotka tarjoavat tarvittavat 
suojatoimet. (työryhmän keskustelu, 
monikielinen digitaalinen foorumi)

11. Arvioidaan kulutustuotteiden ja 
ravintovalmisteiden tuotetietojen 
digitalisoinnin toteutettavuus standardoidulla 
eurooppalaisella mobiilisovelluksella, joka 
mahdollistaisi käyttäjäystävällisemmän 
pääsyn ja tarjoaisi lisätietoa tuotteista 
ja tuotantoketjuista (eurooppalaisen 
kansalaispaneelin 1 suositus 16)
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“Eurooppalainen demokratia”

36. Ehdotus: Kansalaisille tiedottaminen, kansalaisten 
osallistuminen ja nuoret 

Tavoite: Lisätään kansalaisten ja nuorten osallistumista demokratiaan Euroopan unionin tasolla, 
jotta voidaan kehittää “kokonaisvaltainen kansalaiskokemus” eurooppalaisille ja varmistaa, että 
heidän äänensä tulee kuulluksi myös vaalien välisinä aikoina ja että osallistuminen on tuloksellista. 
Sen vuoksi olisi harkittava kunkin aiheen kannalta tarkoituksenmukaisinta osallistumisen muotoa 
esimerkiksi seuraavin keinoin:

1. Parannetaan nykyisten kansalaisten 
osallistumismekanismien tuloksellisuutta 
tiedottamalla niistä paremmin ja kehitetään 
uusia kansalaisten osallistumismekanismeja 
EU:n säännöstön mukaisesti. Kaikista näitä 
osallistavia tiloja koskevista tiedoista olisi 
mieluiten esitettävä yhteenveto92 yhdellä 
virallisella verkkosivustolla, jolla on erilaisia 
toimintoja.93 Olisi kehitettävä mekanismi, 
jonka avulla voidaan seurata osallistavissa 
demokratiaprosesseissa syntyneitä 
toiminta- ja lainsäädäntöaloitteita.94 
Osallistumismekanismien olisi oltava 
osallistavia, ja niiden olisi kyettävä 
tavoittamaan moninainen yleisö. Huomiota 
olisi kiinnitettävä sisältöaineistoon, 
aiheisiin ja moderaattorien taitoihin. Niihin 
olisi sisällyttävä analyysi käsiteltyjen 
politiikkojen vaikutuksista muun muassa 
naisiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin 
henkilöihin.95

2. Lisätään EU:n toimielinten ja sen kansalaisten 
vuorovaikutusta verkossa ja sen ulkopuolella 
erilaisilla vuorovaikutusvälineillä, jotta 
voidaan varmistaa, että kansalaiset voivat 
osallistua EU:n päätöksentekoprosessiin, 
ilmaista mielipiteensä ja saada palautetta, 
ja laaditaan EU:n viranhaltijoille peruskirja 
kansalaisten osallistumisesta.96      

3. Tarjotaan käyttäjäystävällinen digitaalinen 
alusta, jolla kansalaiset voivat vaihtaa 
ideoita, esittää kysymyksiä EU:n toimielinten 
edustajille ja ilmaista näkemyksensä tärkeistä 
EU-asioista ja lainsäädäntöehdotuksista,  
jotka koskevat erityisesti nuoria. Alustalla 
olisi myös voitava järjestää verkkokyselyjä97.

4. Parannetaan ja yksinkertaistetaan 
unionin sekä kansallisella ja paikallisella 
tasolla olemassa olevia mekanismeja, 
jotta niistä voidaan tehdä turvallisempia, 
saavutettavampia, näkyvämpiä ja 
osallistavampia.98

5. Otetaan järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta 
sekä alue- ja paikallisviranomaiset ja 
olemassa olevat rakenteet, kuten Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ja alueiden 
komitea (AK)99, mukaan kansalaisten 
osallistumisprosessiin.100 

6. Luodaan paikallistason EU-valtuutettujen 
järjestelmä, jotta voidaan lyhentää välimatkaa 
EU:n toimielinten ja EU:n kansalaisten 
välillä.101 

7. Järjestetään kansalaiskokouksia määräajoin 
oikeudellisesti sitovan EU:n oikeuden 
perusteella. Osallistujat on valittava 
sattumanvaraisesti edustavuusvaatimuksia 
noudattaen, ja osallistumiseen olisi 
kannustettava. Tarvittaessa annetaan 
asiantuntijatukea, jotta kokouksen jäsenillä 
on riittävästi tietoa pohdintaa varten. Jos 
toimielimet eivät ota tuloksia huomioon, 
tämä olisi perusteltava asianmukaisesti.102 
Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
osallistuminen ja niiden ottaminen mukaan 
aiemmin on tärkeä perusta vaaleilla valittujen 
edustajien poliittisille päätöksille. EU perustuu 
edustukselliseen demokratiaan: Euroopan 
parlamentin vaaleissa kansalaiset antavat 
edustajilleen selkeän toimeksiannon ja 
ilmaisevat epäsuorasti mielipiteensä EU:n 
politiikoista.103
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8. Tarjotaan tehostettua rakenteellista 
tukea, niin rahoitustukea kuin muuta 
tukea, kansalaisyhteiskunnalle, erityisesti 
nuorten kansalaisyhteiskunnalle, ja tuetaan 
paikallisviranomaisia paikallistason 
nuorisovaltuustojen perustamisessa.104 
Tämä voitaisiin saavuttaa Euroopan 
demokratiatoimintasuunnitelman erityisellä 
pilarilla, joka koskisi kansalaisyhteiskunnan 
ja työmarkkinaosapuolten 
osallistumista, sekä erityisellä 
kansalaisyhteiskuntastrategialla.105

9. Otetaan käyttöön lainsäädännön 
“nuorisotarkistus”, joka sisältää 

sekä vaikutustenarvioinnin että 
kuulemismekanismin ja johon osallistuu 
nuorten edustajia, kun lainsäädännön 
katsotaan vaikuttavan nuoriin.106

10. Lujitetaan yhteistyötä EU:n lainsäätäjien 
ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
kanssa, jotta voidaan hyödyntää 
päättäjien ja kansalaisten välistä yhteyttä, 
jonka kansalaisyhteiskunnan järjestöt 
muodostavat.107 

11. Tehdään yhteenveto kansalaisten 
osallistumisesta EU:n peruskirjaan 
kansalaisten osallistumisesta EU-asioihin.
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37. Ehdotus: Kansalaisille tiedottaminen, kansalaisten 
osallistuminen ja nuoret (a)

Tavoite : Tehdään Euroopan unionista ymmärrettävämpi ja saavutettavampi ja lujitetaan108 yhteistä 
eurooppalaista identiteettiä erityisesti seuraavin keinoin:

1. Taataan EU:ta ja erityisesti sen 
demokraattisia prosesseja, mukaan 
lukien Euroopan yhdentymisen historia ja 
EU:n kansalaisuus, koskevan valistuksen 
vähimmäistaso. Kaikenikäisten ihmisten olisi 
voitava osallistua tällaisiin ohjelmiin, jotka 
olisi suunniteltava innostavalla ja ikätasoon 
soveltuvalla tavalla, ja olisi esimerkiksi 
kehitettävä erityisohjelmia ja opetusaineistoja 
lapsille ja oppilaitoksille109 sekä 
epävirallisen koulutuksen alalla toimiville 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioille.110 

2. EU:ta koskevaa luotettavaa tietoa 
olisi tuotava osallistavalla ja helposti 
saavutettavalla tavalla kaikkien kansalaisten 
ulottuville. EU:n toimielinten olisi käytettävä 
ymmärrettävämpää kieltä ja vältettävä 
byrokraattisten ilmaisujen käyttöä 
viestinnässään samalla, kun ylläpidetään 
annetun tiedon laatua ja asiantuntemusta 
ja mukautetaan tiedottamista erilaisiin 
viestintäkanaviin ja yleisöprofiileihin.111 
Olisi harkittava esimerkiksi mahdollisuutta 
luoda mobiilisovellus, jossa esitetään 
EU:n politiikkatoimia koskevia tietoja 
selkeällä kielellä.112 Olisi pyrittävä erityisesti 
tavoittamaan nuoret digitaalisen median, 
nuorisoliikkeiden ja erilaisten EU-hanketta 
selittävien113 “lähettiläiden” (järjestöjen ja 
yksittäisten ihmisten) kautta.114 

3. Hyödynnetään paremmin tekoälyä ja 
käännösteknologioita kielimuurien 
kiertämiseksi115 116ja varmistetaan kaikkien 
digitaalisten välineiden saavutettavuus ja 
käytettävyys vammaisille henkilöille.117

4. Puolustetaan ja tuetaan vapaita, moniarvoisia 
ja riippumattomia tiedotusvälineitä ja 
kannustetaan tiedotusvälineitä, mukaan 
lukien julkiset yleisradioyhtiöt ja julkiset 
uutistoimistot sekä eurooppalaiset 
mediat, uutisoimaan säännöllisemmin 
EU-asioista, niiden vapautta ja 
riippumattomuutta kunnioittaen, jotta 
voidaan varmistaa säännöllinen ja 
kattava uutisointi EU:n jäsenvaltioissa.118 
Tehostetaan disinformaation ja ulkomaisen 
sekaantumisen torjuntaa ja varmistetaan 
toimittajien suojelu.119 

5. Tuodaan Eurooppa lähemmäksi kansalaisia 
parantamalla120 yhteyspisteitä ja erillisiä 
keskuksia tai “Eurooppa-taloja” paikallisella 
tasolla, jotta voidaan tarjota aineistoja, 
tietoja ja neuvoja kansalaisille EU-asioissa 
sekä kuunnella heidän huolenaiheitaan ja 
osallistua keskusteluihin yhdistysten kanssa 
ja näin auttaa levittämään kansalaisten 
näkemyksiä Euroopan tasolla.121 

6. Toteutetaan lisätoimia yhteisen identiteetin 
vahvistamiseksi eurooppalaisten 
keskuudessa esimerkiksi perustamalla EU:n 
rahasto, josta tuetaan EU:n kansalaisten 
välillä verkossa ja sen ulkopuolella 
tapahtuvaa lyhyt- ja pitkäkestoista 
vuorovaikutusta (toisin sanoen vaihto-
ohjelmat, paneelit, kokoukset), kehittämällä 
yhteisiä urheilutapahtumia ja -joukkueita tai 
tekemällä Eurooppa-päivästä (9. toukokuuta) 
ylimääräinen122 eurooppalainen yleinen 
vapaapäivä kaikille EU:n kansalaisille.123 
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38. Ehdotus: Demokratia ja vaalit

Tavoite: Lujitetaan eurooppalaista demokratiaa vahvistamalla sen perustuksia, lisäämällä 
osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin, edistämällä ylikansallista keskustelua EU-
kysymyksistä ja varmistamalla vahva yhteys kansalaisten ja heidän vaaleilla valittujen edustajiensa 
välillä erityisesti seuraavin keinoin:

X  Komission edustajat selittivät, että se olisi pantava täytäntöön siirtymäkauden jälkeen eikä sitä saisi ajaa kiireesti läpi.
XI  Euroopan parlamentin kanta: Euroopan komission puheenjohtajaksi on valittava EU-vaaleissa eniten ääniä saaneen Euroopan tason 

poliittisen puolueen kärkiehdokas, jota Euroopan parlamentin jäsenten enemmistö voi tukea. Jos koalition enemmistöä ei saada aikaan, 
tehtävä olisi annettava seuraavalle kärkiehdokkaalle. Euroopan tason poliittiset puolueet voivat tätä varten nimetä ehdokkaita komission 
puheenjohtajaksi. Paulo Rangel: kärkiehdokasprosessin vahvistamiseksi Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston asemien olisi 
oltava päinvastaiset, mikä edellyttää perussopimusten muuttamista: parlamentti ehdottaisi komission puheenjohtajaa ja neuvosto 
hyväksyisi komission puheenjohtajan. Monikielinen digitaalinen foorumi (Kantarin loppuraportti: “Joissakin kannanotoissa nostetaan 
esiin komission puheenjohtajan valinta ja komission jäsenten nimittäminen, mukaan lukien ns. kärkiehdokasjärjestelmä”). EYE, s. 23: 
“Komission puheenjohtajaehdokkaita ei pitäisi valita kulissien takana pidettävissä, vaalit voittaneiden puolueiden neuvotteluissa. Meidän 
pitäisi lujittaa niin kutsuttua kärkiehdokasjärjestelmää, jossa kukin puolue ilmoittaa ennen vaalikampanjaa oman ehdokkaansa, josta tulee 
komission puheenjohtaja siinä tapauksessa, että puolue voittaa vaalit. Tuleva puheenjohtaja voisi osallistua aktiivisesti vaalikampanjaan 
ja olla suoraan vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa. Näin hänellä olisi läheisempi yhteys eurooppalaisiin” ja työryhmän keskustelu.

1. Varmistetaan perussopimuksiin kirjattujen, 
eurooppalaisen demokratian ytimessä olevien 
EU:n arvojen, kuten oikeusvaltioperiaatteen 
ja vahvan sosiaalisen mallin124, suojelu. 
Suhteissaan ulkopuolisiin maihin Euroopan 
unionin olisi vahvistettava ensin yhteisiä 
demokraattisia arvoja rajoillaan. Vasta sitten 
Euroopan unioni voi toimia diplomatian 
ja vuoropuhelun kautta demokraattisen 
mallimme lähettiläänä niissä maissa, jotka 
ovat valmiita ja halukkaita ottamaan sen 
käyttöön.125 

2. Kehitetään EU:n laajuinen kansanäänestys, 
jonka Euroopan parlamentti voi panna 
alulle, poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka 
koskevat kaikille EU:n kansalaisille erityisen 
tärkeitä asioita.126

3. Muutetaan EU:n vaalilakia, jotta voidaan 
yhdenmukaistaa vaaleja koskevat ehdot 
(äänioikeusikäraja, vaalipäivä sekä vaalipiirejä, 
ehdokkaita, puolueita ja niiden rahoitusta 
koskevat vaatimukset) Euroopan parlamentin 
vaaleissa, sekä siirtymään äänestyksissä 
unionin laajuisiin listoihin tai “ylikansallisiin 
listoihin”X-, joilla on ehdokkaita useista 
jäsenvaltioista, kun on otettu huomioon127 
kansalaisten EU:n jäsenvaltioissa tästä 
kysymyksestä esittämät näkemykset.128

 J Osa Euroopan parlamentin jäsenistä olisi 
valittava Euroopan unionin laajuiselta 

listalta ja loput jäsenvaltioista.129

 J Tämän uudistuksen tarkoituksena 
olisi oltava myös helpottaa digitaalisia 
äänestysmahdollisuuksia130 ja taata 
käytännön äänioikeus vammaisille 
henkilöille.131

4. Lujitetaan yhteyksiä kansalaisten ja heidän 
vaaleilla valittujen edustajiensa välillä 
ottaen huomioon kansalliset erityispiirteet ja 
kansalaisten toiveen olla heitä lähempänä ja 
kokea, että heidän huolenaiheensa johtavat 
Euroopan parlamentissa ja kansallisissa 
parlamenteissa toimivien vaaleilla valittujen 
edustajien erityistoimiin.132 Tämä on 
yleismaailmallinen kysymys, ja kaikenikäiset 
ihmiset pitäisi ottaa mukaan.133

 J EU:n kansalaisilla olisi oltava enemmän 
sananvaltaa sen suhteen, kenet valitaan 
komission puheenjohtajaksi. Tämä 
voitaisiin saavuttaa joko komission 
puheenjohtajan suoralla vaalilla134 tai 
kärkiehdokasjärjestelmällä.XI

 J Euroopan parlamentilla olisi oltava 
lainsäädäntöaloiteoikeus, jotta voidaan 
ehdottaa135 keskusteltavat aiheet ja 
myöhemmin hyväksyä tarvittavat tekstit 
keskustelujen pohjalta annettavien 
suositusten jatkoksi.136

 J Euroopan parlamentin olisi päätettävä EU:n 
talousarviosta, sillä se on parlamenttien 
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oikeus kansallisella tasolla.XII 137

 J Puolueista, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöistä ja ammattiliitoista olisi 
tehtävä elävämpiä ja saavutettavampia, 
jotta kansalaiset saadaan osallistumaan 
enemmän eurooppalaiseen 
demokratiaan.138 Samalla myös 
edistettäisiin EU-aiheiden sisällyttämistä 
julkiseen keskusteluun puolueiden, 

XII  Neuvosto ei katso tämän ehdotuksen perustuvan kansalaisten suositukseen. Se ei siten vastaa sovittua menetelmää. Katso myös 
kansalaisosion kanta sivulla 40.

järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
ja työmarkkinaosapuolten kautta, ei 
ainoastaan EU-vaalien aikana vaan myös 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
vaalien edellä.139 
Demokratia ruumiillistuu instituutioissa ja 
yhteiskunnassa yleensä sekä työpaikoilla 
työmarkkinaosapuolten roolin kautta.140

39. Ehdotus: EU:n päätöksentekoprosessi 

Tavoite: Parannetaan EU:n päätöksentekoprosessia, jotta voidaan varmistaa EU:n toimintakyky, ottaen 
samalla huomioon kaikkien jäsenvaltioiden edut ja takaamalla läpinäkyvä ja ymmärrettävä prosessi 
kansalaisille erityisesti seuraavin keinoin:

1. Arvioidaan uudelleen päätöksenteko- ja 
äänestyssääntöjä EU:n toimielimissä 
keskittyen yksimielisyyttä koskevaan 
kysymykseen, jonka takia sopimukseen on 
erittäin vaikea päästä, ja varmistaen äänten 
painotusten oikeudenmukainen laskenta niin, 
että suojataan pienempien maiden etuja.141

 J Kaikista yksimielisyyttä edellyttävistä 
kysymyksistä olisi päätettävä 
määräenemmistöllä. Ainoina poikkeuksina 
saisi olla uuden jäsenen hyväksyminen 
EU:hun ja muutokset SEU-sopimuksen 
2 artiklassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettuihin EU:n 
perusperiaatteisiin.142

2. Varmistetaan päätöksenteon läpinäkyvyys, 
jotta voidaan antaa riippumattomille 
kansalaistarkkailijoille mahdollisuus seurata 
tiiviisti päätöksentekoprosessia, taata 
laajempi143 oikeus tutustua asiakirjoihin ja 
kehittää tältä pohjalta vahvempia yhteyksiä ja 
tiiviimpää vuoropuhelua kansalaisten ja EU:n 
toimielinten välillä.144

 J EU:n täytyy parantaa 
päätöksentekoprosessinsa ja 
toimielintensä läpinäkyvyyttä. Esimerkiksi 
neuvoston ja Euroopan parlamentin 
kokoukset, myös äänestykset, olisi 
lähetettävä verkossa samaan tapaan. 

Näin asiasta kiinnostuneet kansalaiset 
voisivat seurata EU:n päätöksentekoa 
ja saattaa poliitikot ja päättäjät tilille.145 
Euroopan parlamentin tutkintaoikeutta olisi 
vahvistettava.146

 J EU:n päätöksentekoprosessia olisi 
kehitettävä edelleen niin, että kansalliset, 
alueelliset ja paikalliset edustajat, 
työmarkkinaosapuolet ja järjestäytynyt 
kansalaisyhteiskunta ovat siinä 
enemmän mukana.147 Parlamenttien 
välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua olisi 
vahvistettava. Kansalliset parlamentit olisi 
myös otettava tiiviimmin mukaan Euroopan 
parlamentin lainsäädäntömenettelyyn 
esimerkiksi kuulemisiin osallistumisen 
avulla.148 Lisäksi valtiotasoa alempien 
tasojen ja alueiden komitean parempi 
osallistuminen auttaa ottamaan 
paremmin huomioon EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset.149

3. Harkitaan EU:n toimielinten nimien 
muuttamista, jotta voidaan selkiyttää 
niiden tehtäviä ja niiden roolia EU:n 
päätöksentekoprosessissa kansalaisille.150

 J EU:n päätöksentekoprosessin 
olisi perustuttava selkeämpään ja 
ymmärrettävämpään rakenteeseen, joka 
muistuttaa kansallisten järjestelmien 
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rakennetta151 ja heijastaa nimenomaisesti 
EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden välistä 
toimivallanjakoa.152

 J Esimerkiksi EU:n neuvostoa 
voitaisiin kutsua EU:n senaatiksi 
ja Euroopan komissiota EU:n 
täytäntöönpanokomissioksi.153

4. Euroopan unionin täytäntöönpanovalmiuksien 
parantaminen keskeisillä tärkeillä aloilla.154

5. Varmistetaan asianmukaiset 
kansalaisvuoropuhelun ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
mekanismit ja prosessit EU:n 
päätöksentekoprosessin kaikissa 
vaiheissa vaikutustenarvioinnista politiikan 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.155

6. Uudistetaan Euroopan unionin toimintatapaa 
ottamalla työmarkkinaosapuolet ja 
järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta 
paremmin mukaan toimintaan. Vahvistetaan 
nykyisiä rakenteita, jotta ne vastaisivat 

paremmin EU:n kansalaisten tarpeita ja 
odotuksia päätöksentekoprosessissa, 
kun otetaan huomioon niiden merkitys 
eurooppalaisessa demokraattisessa 
elämässä. Vahvistetaan tässä yhteydessä 
ETSK:n institutionaalista roolia ja lisätään 
sen vaikutusmahdollisuuksia osallistavan 
demokratian edistäjänä ja takaajana, kuten 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
ja kansalaispaneelien kanssa käytävässä 
jäsennellyssä vuoropuhelussa. Elinvoimainen 
kansalaisyhteiskunta on keskeisen tärkeä 
Euroopan unionin demokraattisessa 
elämässä.156

7. Aloitetaan uudelleen keskustelu 
perustuslaista tapauksen mukaan, jotta 
voimme paremmin sovittaa yhteen 
arvojamme. Perustuslaki voi auttaa 
toimimaan täsmällisemmin ja ottamaan 
mukaan kansalaiset sekä sopimaan 
päätöksenteon säännöistä.157

40. Ehdotus: Toissijaisuusperiaate

1. Aktiivinen toissijaisuusperiaate ja 
monitasoinen hallinto ovat EU:n toiminnan 
ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden 
keskeisiä periaatteita ja perustekijöitä.158

2. EU:n olisi tarkasteltava uudelleen 
mekanismia, jonka avulla kansalliset 
parlamentit voivat arvioida, ettei uusilla 
lainsäädäntöehdotuksilla EU:n tasolla puututa 
niiden lainsäädännöllisiin toimivaltuuksiin, ja 
niille olisi annettava mahdollisuus ehdottaa 
lainsäädäntöaloitetta EU:n tasolla. Tällaiset 
mekanismit olisi myös ulotettava koskemaan 
EU:n kaikkia alueellisia parlamentteja, joilla on 
lainsäädäntövaltaa.159

3. Uudistetaan alueiden komiteaa niin, että se 
tarjoaa asianmukaiset vuoropuhelukanavat 
sekä alueille että kaupungeille ja 

kunnille, tai vahvistetaan sen roolia160 
toimielinrakenteessa, jos on kyse asioista, 
joilla on alueellisia vaikutuksia.161

4. Kaikkien EU:n toimielinten yhteisesti sopiman 
toissijaisuusperiaatteen määritelmän 
järjestelmällinen käyttö voisi auttaa 
selventämään, onko päätökset tehtävä EU:n, 
jäsenvaltioiden vai alueiden tasolla.162

5. Kun otetaan huomioon 
työmarkkinaosapuolten ja järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan merkitys 
eurooppalaisessa demokraattisessa 
elämässä, ne olisi otettava paremmin mukaan 
päätöksentekoprosessiin. Elinvoimainen 
yhteiskunta on keskeisen tärkeä Euroopan 
unionin demokraattisessa elämässä. 163

Kehotamme Euroopan unionin toimielimiä toteuttamaan työryhmän päätelmät ja panemaan 
ne tosiasiallisesti täytäntöön. Tämä voitaisiin toteuttaa Lissabonin sopimuksen jo tarjoamien 
mahdollisuuksien avulla ja tarvittaessa esittämällä pyyntö Eurooppa-valmistelukunnan 
käynnistämisestä.164
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“Muuttoliike”

41. Ehdotus: Laillinen muuttoliike165

Tavoite: EU:n roolin vahvistaminen laillisen muuttoliikkeen alalla:

Toimenpiteet:

1. Käynnistetään Euroopan laajuinen 
tiedotuskampanja, jotta EU:n kansalaiset 
tuntisivat paremmin EURES-portaalin 
(Euroopan työnvälitysverkosto), EU:n 
maahanmuuttoportaalin ja EU:n 
taitoprofiilityökalun kolmansien maiden 
kansalaisille ja jotta EU:n yritykset 
käyttäisivät niitä useammin palkatessaan 
henkilöstöä (suositus 6). 

2. Perustetaan EU:n elin, joka huolehtii 
maahanmuuttajien pääsystä EU:n 
työmarkkinoille, tai vaihtoehtoisesti 
laajennetaan työnvälityspalvelujen 
eurooppalaisen yhteistyöverkoston (EURES) 
toimivaltuuksia esimerkiksi parantamalla 
osaamiskumppanuushankkeita (suositus 7 
ja työryhmän keskustelu) ja tarjoamalla 
mahdollisuus osaamisen tarjonnan 
ja kysynnän kohtaamiseen verkossa 
lähtömaassa arviointikriteerien perusteella 
(suositus 9 ja työryhmän keskustelu). 
EU:n olisi kannustettava jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan laillisesti muuttavien 
vastaanotto- ja kotouttamisprosessia ja 
heidän pääsyään EU:n työmarkkinoille 
parantamalla eri hallintojen yhteentoimivuutta 
(työryhmän keskustelu).

3. Parannetaan sinistä korttia koskevan 
direktiivin toimintaa ja täytäntöönpanoa 
EU:n talouden tarvitseman asianmukaisen 
osaamisen hankkimiseksi (suositus 7 ja 
työryhmän keskustelu) ottaen huomioon 
aivovuodon riski (kuten toimenpide 1,  
ehdotus 42).

4. Edistetään työolojen ylöspäin suuntautuvaa 
lähentymistä yhdenmukaisesti kaikkialla 
unionissa, jotta voidaan torjua työoloihin 
liittyvää eriarvoisuutta ja varmistaa tehokas 
työvoiman muuttoliikettä ja työntekijöiden 
oikeuksia koskeva EU:n politiikka. Lujitetaan 
tässä yhteydessä ammattiliittojen roolia 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
(suositus 28 ja työryhmän keskustelu) 
yhteistyössä työnantajaorganisaatioiden 
kanssa (täysistuntokeskustelu).

5. Lisätään tiedotus- ja valistustoimia 
jäsenvaltioiden kansalaisille 
muuttoliikkeeseen ja kotoutumiseen 
liittyvistä aiheista (suositus 30 ja Liettuan 
kansalaispaneelin suositus 9 sekä työryhmän 
keskustelu). 
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42. Ehdotus: Laiton muuttoliike166

Tavoite: EU:n roolin vahvistaminen kaikenlaisen laittoman muuttoliikkeen torjunnassa ja Euroopan 
unionin ulkorajojen suojelun tehostaminen ihmisoikeuksia kunnioittaen:

Toimenpiteet:

1. Osallistutaan aktiivisesti esimerkiksi 
kumppanuussopimusten avulla sellaisten 
Euroopan unionin ulkopuolisten maiden 
taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, 
joista tulee paljon muuttajia, jotta voidaan 
puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin 
syihin, ilmastonmuutos mukaan lukien. 
Näiden toimien olisi oltava avoimia ja 
niillä olisi saatava aikaan konkreettisia 
tuloksia ja mitattavissa olevia vaikutuksia, 
joista olisi ilmoitettava selkeästi EU:n 
kansalaisille (suositus 27 ja Alankomaiden 
kansalaispaneelin suositus 3 ja työryhmän 
keskustelu).

2. Varmistetaan kaikkien ulkorajojen suojelu 
parantamalla Frontexin avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta ja vahvistamalla 
sen roolia (suositus 8 ja työryhmän 
keskustelu) ja mukauttamalla EU:n 
lainsäädäntöä vastaamaan paremmin 
laittoman muuttoliikkeen nykyisiin 
haasteisiin, kuten ihmisten salakuljetukseen, 
ihmiskauppaan, seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, muuttajia välineenä 
käyttävien valtioiden hybridihyökkäyksiin 
ja ihmisoikeusloukkauksiin (Liettuan 
kansalaispaneelin suositus 10 ja työryhmän 
keskustelu). 

43. Ehdotus: Laiton muuttoliike167 (bis)

Tavoite: Maahanmuuttajien alkuvastaanottoa koskevien yhteisten sääntöjen yhdenmukainen 
soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa:

Toimenpiteet:

1. Kehitetään EU:n laajuisia toimia, joilla taataan 
kaikkien muuttajien, erityisesti raskaana 
olevien naisten, lasten ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten sekä kaikkien haavoittuvassa 
asemassa olevien ihmisten, turvallisuus ja 
terveys (suositukset 10 ja 38 ja työryhmän 
keskustelu).

2. Lisätään EU:n taloudellista, 
logistista ja operatiivista tukea myös 
paikallisviranomaisille, alueellisille 
hallituksille ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöille ensivastaanoton hallinnointiin, 
joka johtaisi pakolaisten ja laillisesti maahan 
tulleiden mahdolliseen kotouttamiseen 
EU:ssa tai laittomasti maahan tulleiden 
palauttamiseen (suositus 35 ja työryhmän 
keskustelu).
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44. Ehdotus: Turvapaikka-asiat, kotouttaminen168

Tavoite: EU:n roolin vahvistaminen ja Euroopan turvapaikkajärjestelmän uudistaminen yhteisvastuun 
ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteiden pohjalta:

Toimenpiteet:

1. Hyväksytään EU:n yhteisiä sääntöjä 
kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten 
käsittelymenettelyistä jäsenvaltioissa 
ja sovelletaan niitä yhdenmukaisesti 
kaikkiin turvapaikanhakijoihin. Näissä 
menettelyissä on kunnioitettava ihmisarvoa 
ja kansainvälistä oikeutta (suositus 29 
ja Italian kansalaispaneelin suositukset 
3.8 ja 4.4, s. 15 ja työryhmän keskustelu). 
Koska turvapaikanhakijoiden vastaanottoon 
osallistuu eri toimijoita kansallisella tasolla, 
EU:n olisi kannustettava jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan tätä 
prosessia parantamalla asiaankuuluvien eri 
hallintojen yhteentoimivuutta ja perustamaan 
turvapaikanhakijoille yksi palvelupiste 
(keskitetty asiointipiste tai yhteyspiste) 
kansallisten hallinnollisten menettelyjen 
virtaviivaistamiseksi (suositus 37 ja työryhmän 
keskustelu).

2. Tarkistetaan Dublin-järjestelmää 
yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen 
vastuunjaon takaamiseksi, mukaan lukien 
muuttajien uudelleenjako jäsenvaltioiden 
välillä; myös muita tukimuotoja voitaisiin 
harkita (suositukset 33, 36, 37 ja 40; 
Liettuan kansalaispaneelin suositus 2; 

Italian kansalaispaneelin suositukset 3.8 
(s. 15) ja Alankomaiden kansalaispaneelin 
suositus 2 sekä työryhmän keskustelu ja 
täysistuntokeskustelu).

3. Tehostetaan direktiivissä 2013/33/
EU säädettyjä turvapaikanhakijoiden 
vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevia 
vähimmäisvaatimuksia lujemmilla 
lainsäädäntötoimilla, jotta parannetaan 
vastaanottotiloja ja majoitusta 
(eurooppalaisen kansalaispaneelin 
suositus 31 ja Italian kansalaispaneelin 
suositus 5.6 (s. 11) ja työryhmän keskustelu).

4. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä raskaana 
oleviin naisiin ja etenkin ilman huoltajaa 
oleviin alaikäisiin (suositus 38 ja työryhmän 
keskustelu).

5. Vahvistetaan ja lisätään EU:n 
turvapaikkaviraston taloudellisia ja 
henkilöresursseja sekä hallinnollisia 
valmiuksia, jotta voidaan koordinoida ja 
hallinnoida turvapaikanhakijoiden jakamista 
EU:n jäsenvaltioihin ja toteuttaa se 
oikeudenmukaisella tavalla (suositus 36 ja 37 
sekä Liettuan kansalaispaneelin suositus 3 ja 
työryhmän keskustelu).

45. Ehdotus: Turvapaikka-asiat, kotouttaminen169 (bis)

Tavoite: Kotouttamispolitiikkojen parantaminen kaikissa jäsenvaltioissa:

Toimenpiteet:

1. EU varmistaa myös kansallisten ja alueellisten 
viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen osallistumisen kautta, että 
kaikki turvapaikanhakijat ja pakolaiset 
osallistuvat oleskelulupamenettelyn aikana 
kieli- ja kotouttamiskursseille, ammatilliseen 
koulutukseen ja toimintaan (suositus 32 ja 

Ranskan suositus 13 ja työryhmän keskustelu 
ja täysistuntokeskustelu).

2. Turvapaikanhakijoille, joilla on asianmukaiset 
ammattitaidot, olisi mahdollistettava pääsy 
työmarkkinoille mahdollisuuksien mukaan 
heidän omatoimisuutensa vahvistamiseksi 
kaikkialla EU:ssa (suositus 7 ja työryhmän 
keskustelu).
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“Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu”

46. Ehdotus: Koulutus

Tavoite: EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi pyrittävä perustamaan vuoteen 2025 mennessä osallistava 
eurooppalainen koulutusalue, jossa kaikilla kansalaisilla, myös maaseudulla ja syrjäisillä alueilla, 
on yhtäläinen pääsy laadukkaaseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen Tätä varten Euroopan 
unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi syytä toimia seuraavasti:

Toimenpiteet:

1. Koordinoidaan kaikkien Euroopan unionin 
eri koulutusohjelmien tasoa ja hyväksytään 
kansallinen, alueellinen ja paikallinen 
sisältö ja luodaan tiiviimpiä yhteyksiä 
koulutusjärjestelmien välille muun 
muassa järjestämällä tutkintotodistusten 
vastaavuus.170 Perusoppiaineiden 
osalta olisi otettava käyttöön sertifioitu 
vähimmäiskoulutustaso, joka alkaa 
peruskoulusta.171  Koulutusalalla olisi 
otettava käyttöön jaettu toimivalta ainakin 
kansalaiskasvatuksen alalla, mutta EU:n 
harjoittama tämän toimivallan käyttö 
ei saa johtaa siihen, että jäsenvaltioita 
estetään käyttämästä omaa toimivaltaansa. 
Ammatilliset tutkinnot olisi hyväksyttävä 
ja tunnustettava vastavuoroisesti kaikissa 
EU-maissa.172 Euroopan unionin olisi 
myös edistettävä epävirallisen oppimisen 
ja arkioppimisen173 ja sitä tarjoavien 
nuorisojärjestöjen sekä ulkomailla 
suoritettujen opintojaksojen tunnustamista.

2. Kehitetään tulevaisuuden vaatimukset 
huomioon ottavaa koulutusta ja elinikäistä 
oppimista Euroopassa – noudattaen kaikkien 
oikeutta maksuttomaan koulutukseen 
työpaikalla – keskittyen seuraaviin 
oppiaineisiin:

– Kansalaiskasvatus demokraattisista 
prosesseista sekä EU:n arvoista ja 
Euroopan historiasta.174 Tätä olisi 
kehitettävä yhteisenä moduulina, jota 
olisi opetettava kaikissa jäsenvaltioissa. 
Talouslukutaitoa olisi myös parannettava 
osana Euroopan yhdentymisprosessin 
parempaa ymmärtämistä.175

– Digitaidot.176

– STEAM-aineet177 

– Yrittäjyys- ja tutkimustoiminta 

– Kriittisen ajattelun parantaminen. 
Medialukutaitoa olisi parannettava, jotta 
voidaan varmistaa verkkoturvallisuus 
ja antaa kaikkien jäsenvaltioiden 
kansalaisille mahdollisuus arvioida 
itsenäisesti, onko tieto luotettava 
vai ei, ja tunnistaa valeuutiset, mutta 
samalla hyötyä internetin tarjoamista 
mahdollisuuksista. Tämä olisi 
toteutettava perusasteen koulutuksessa 
erityiskurssina, ja tällaista koulutusta 
olisi tarjottava myös muissa julkisissa 
tiloissa kaikenikäisille kansalaisille EU:n 
perustaman organisaation johdolla ja 
jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä 
hyödyntämällä. EU:n olisi varmistettava, 
että jäsenmaat käyttävät kohdennetun 
rahoituksen aiottuun tarkoitukseen.178 

– Suositamme, että kaikkiin koulujen 
opetussuunnitelmiin sisällytetään 
pehmeät taidot. Pehmeillä taidoilla 
tarkoitetaan: toisten kuuntelemista 
sekä kannustamista vuoropuheluun, 
sietokykyä, ymmärtämistä, toisten 
kunnioittamista ja arvostamista, kriittistä 
ajattelua, itsetutkintaa, uteliaisuutta ja 
tulossuuntautuneisuutta.179  

– Kaikkia autetaan saamaan tietoa 
ympäristön kestävyydestä ja sen 
yhteydestä terveyteen. Biologisesta 
monimuotoisuudesta olisi tehtävä 
pakollinen oppiaine kouluissa. Koulutus 
olisi aloitettava koulussa erityisillä 
oppiaineilla, joissa käsitellään kaikkia 
ekologisia kysymyksiä, ja siihen olisi 
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sisällyttävä rahoitusohjelmalla tuettavia 
luontoretkiä, joissa esitellään aiheeseen 
liittyviä tosielämän esimerkkejä.180

– Kiusaamisen ja rasismin torjunta.

3. Tuetaan opettajien koulutusta181, jotta he 
voivat oppia parhaista käytännöistä ja käyttää 
innovatiivisia ja luovia opetustekniikoita, 
joissa näkyy opetusmenetelmien kehitys, 
ja käytännön toimia, myös covid-19-
pandemiasta ja muista kriiseistä saatujen 
kokemusten pohjalta, ja jotta he voivat 
edistää liikkuvuusmahdollisuuksia.182

4. Kaikkien lasten ja perheiden 
koulutustarpeisiin vastaamiseksi etusijalle 
asetetaan laitteiden ja tehokkaiden 
laajakaistayhteyksien saatavuus.183 

5. Perustetaan tietofoorumi EU:n laajuista 
tietojen ja kokemusten vaihtoa varten, 
kootaan yhteen tietoa EU:n kansainvälisistä 
koulutuskursseista, esitellään esimerkkejä 
parhaista käytännöistä ja tarjotaan 
kansalaisille mahdollisuus esitellä uusia 
ideoita rajatylittävää vaihtoa varten. Sen olisi 
tarjottava ilmastonmuutosta, kestävyyttä, 
ympäristökysymyksiä ja digitalisaatiota 
koskevaa opetusmateriaalia ja tarjottava 
tietoa olemassa olevista foorumeista, jotka 
ovat erikoistuneet keskeisiin aiheisiin.184 

Sen käyttöönottoon voitaisiin yhdistää 
rahoitusohjelma, jolla tuettaisiin alustalla 
olevien tietojen käyttöä ja täytäntöönpanoa.

47. Ehdotus: Euroopan nuorisokysymykset

Tavoite: EU:n ja sen jäsenvaltioiden on keskityttävä nuorten erityistarpeisiin kaikilla eri politiikanaloilla, 
myös Euroopan unionin aluepolitiikassa, jotta heille voidaan tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet 
opiskelulle ja työskentelylle ja itsenäisen elämän aloittamiselle samalla kun heidät otetaan mukaan 
demokraattiseen toimintaan ja päätöksentekomenettelyihin, myös Euroopan tasolla. Nuorisojärjestöillä 
on tässä keskeinen rooli. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ehdotamme, että

Toimenpiteet:

1. Nuorille tarjotaan enemmän osallistumis- ja 
edustusmahdollisuuksia demokraattisiin 
prosesseihin ja päätöksentekoon kaikilla 
tasoilla, muun muassa järjestämällä 
kansalaispaneeleja myös lasten (esim. 
10–16-vuotiaiden) kanssa kouluissa. 
Eurooppalaiset edustajat voisivat 
tavata koululaisia heidän kouluissaan 
vahvistaakseen kansalaisten läheisyyttä ja 
ymmärrystä Euroopasta jo varhaisesta iästä 
alkaen.185 Sen varmistamiseksi, että kaikessa 
EU:n tason päätöksenteossa otetaan nuoret 
huomioon, olisi kehitettävä EU:n nuorisotesti, 
jotta kaikesta uudesta lainsäädännöstä 
ja politiikasta tehdään nuoriin keskittyvä 
vaikutustenarviointi, johon sisältyy nuorten 
kuuleminen. 

2. Olisi keskusteltava 16-vuotiaiden 
äänioikeudesta Euroopan parlamentin 
vaaleissa ja harkittava sitä samalla, kun 
tehostetaan kansalaiskasvatusta ja EU-

valistusta. Kansallisten poliittisten puolueiden 
olisi varmistettava, että niiden listoilla olisi 
myös nuorempia ehdokkaita Euroopan 
parlamentin vaaleissa.186     

3. Annetaan koululaisille (yli 12-vuotiaille) 
mahdollisuus tehdä laadukkaita 
vierailuja voittoa tavoitteleviin ja voittoa 
tavoittelemattomiin järjestöihin tiiviissä 
yhteistyössä koulujen, paikallishallinnon ja 
asianomaisten organisaatioiden ja yritysten 
välillä, jotta nuoret voivat valmistautua 
paremmin työelämään.187 Nämä vierailut 
olisi nähtävä osana laajempaa virallisen 
koulutuksen työelämään ohjaamisen 
prosessia, jotta nuoret voivat saada 
ensimmäistä kertaa yhteyden ammatilliseen 
työympäristöön ja suuntautua ammatillisesti 
sekä harkita yrittäjäksi ryhtymistä. 

4. NextGenerationEU-välineestä olisi 
osoitettava merkittävämpää EU:n rahoitusta 
myös vahvistetun eurooppalaisen 
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nuorisotakuun täytäntöönpanoon, 
mukaan lukien sitoutumisen lisääminen, 
parempi tavoittaminen, tarjonnan laadun 
parantaminen, kaikkien jäsenvaltioiden 
rahoitus ja toimet sekä viranomaistoimien 
asiaankuuluva taso. Kun otetaan huomioon 
nuorisojärjestöjen asiantuntemus nuorten 
tarpeista, kansallisten hallitusten olisi tehtävä 
tiivistä vuoropuhelua näiden organisaatioiden 
kanssa, jotta varmistetaan takuun 
mahdollisimman tehokas toteutuminen. 

5. Varmistetaan, että nuorten työharjoitteluissa 
ja työpaikoissa noudatetaan 
laatuvaatimuksia, myös palkkauksen suhteen, 
poistetaan nuorten vähimmäispalkat ja 
kaikki muut erityisesti nuoria koskevat 
syrjivät työlainsäädännön säännökset sekä 
kielletään virallisen koulutuksen ulkopuolella 
tapahtuva avointen työmarkkinoiden palkaton 
työharjoittelu oikeudellisen välineen avulla.188

6. Varmistetaan nuorten kohtuullinen elintaso, 
mukaan lukien sosiaalisen suojelun ja 
asumisen saatavuus. Nuorilla olisi oltava 
mahdollisuus sosiaaliseen suojeluun, kuten 

muillakin ikäryhmillä. Olisi myös helpotettava 
kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta 
nuorille myös EU:n rahoituksen avulla.189

7. Tarvitaan erityistoimia, jotta voidaan 
välttää aivovuoto joiltakin EU:n alueilta 
ja maista, koska nuorille ei ole tarjolla 
riittävästi mahdollisuuksia. Samalla on 
tehtävä Euroopasta houkuttelevampi myös 
EU:n rahoituksella, jotta voidaan estää 
eurooppalaisten lahjakkuuksien ja työvoiman 
siirtyminen kolmansiin maihin ja estetään 
alueellisen yhteenkuuluvuuden vaikeutuminen 
erityisesti sellaisilla alueilla, joilla kärsitään 
nuorten lahjakkuuksien hävikistä.190

8. Vakavia kriisejä (kuten terveyskriisejä 
tai sotaa) varten olisi oltava valmiina 
hyvin laadittuja suunnitelmia ja tarkkoja 
skenaarioita, jotka voidaan ottaa käyttöön 
joustavasti, jotta voidaan minimoida nuoriin 
kohdistuvat vaikutukset (esim. opintojen, 
ammattikoulutuksen, työmarkkinoille 
siirtymisen tai henkisen hyvinvoinnin 
kannalta).191

48. Ehdotus: Kulttuuri ja vaihto-ohjelmat

Tavoite: Vaihtokulttuurin edistämiseksi ja eurooppalaisen identiteetin ja eurooppalaisen 
monimuotoisuuden vaalimiseksi eri aloilla jäsenvaltioiden olisi Euroopan unionin tuella192

Toimenpiteet:

1. Edistetään eurooppalaista vaihtoa eri 
aloilla, sekä fyysisesti että digitaalisesti, 
mukaan lukien koulutusvaihto, 
ystävyyskaupunkitoiminta, matkustaminen 
ja ammatillinen liikkuvuus (myös opettajien 
ja paikallisvaaleissa valittujen poliitikkojen 
osalta). Tällaisten vaihtojen olisi oltava 
kaikkien saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa 
iästä, koulutustasosta, taustasta ja 
taloudellisista resursseista riippumatta.193 
Tämän yleistavoitteen saavuttamiseksi EU:n 
olisi muun muassa vahvistettava nykyisiä 
EU:n tason vaihto- ja liikkuvuusohjelmia, 
kuten Euroopan solidaarisuusjoukkoja, 
Erasmus+-ohjelmaa ja DiscoverEU-ohjelmaa,  
ja varmistettava laaja-alaisempi ja 
monipuolisempi osallistuminen näihin 

ohjelmiin sekä harkittava uusien osatekijöiden 
lisäämistä, kuten vapaaehtoistoiminnan 
(Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
osalta) ja kulttuurikorttien (DiscoverEU) 
avulla edistettävän yhteiskuntapalvelun 
lisätavoitetta. Alue- ja paikallisviranomaisilla 
on alueiden komitean alaisuudessa keskeinen 
rooli tässä asiassa.

2. Edistetään monikielisyyttä siltana muihin 
kulttuureihin jo varhaisesta iästä alkaen. 
Vähemmistökielet ja alueelliset kielet 
tarvitsevat lisäsuojelua ottaen huomioon 
vähemmistökieliä koskevan Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen ja kansallisten 
vähemmistöjen suojelua koskevan 
puiteyleissopimuksen. EU:n olisi harkittava 
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mahdollisuutta perustaa elin, joka edistää 
kielten monimuotoisuutta Euroopan 
tasolla. Peruskoulusta alkaen lasten olisi 
saatava mahdollisimman hyvä osaamistaso 
muulla aktiivisella EU-kielellä kuin omalla 
kielellään. Jotta voitaisiin helpottaa 
Euroopan kansalaisten kykyä kommunikoida 
laajempien eurooppalaisten ryhmien kanssa 
ja edistää eurooppalaista yhteenkuuluvuutta, 
jäsenvaltioiden olisi edistettävä lähinnä 
olevien EU:n jäsenvaltioiden kielen oppimista 
rajat ylittävillä alueilla ja englannin 
opettamista sertifioitujen vaatimusten 
mukaisesti.194

3. Luodaan mahdollisuuksia jakaa 
eurooppalaisia kulttuureja, tuoda ihmisiä 
yhteen ja lähentää heitä kohti yhteistä 
eurooppalaista identiteettiä esimerkiksi 
järjestämällä tapahtumia ja kokoontumisia, 
joihin osallistuvat kaikki kohderyhmät ja 
jotka järjestetään eri paikoissa. Joitakin 
esimerkkejä ovat maailmantaidepäivien195 

järjestäminen, eurooppalainen 
“maailmannäyttely”, johon kuuluu 
koulutustapahtumia, tai Eurooppa-päivän (9. 
toukokuuta) muuttaminen eurooppalaiseksi 
vapaapäiväksi kaikille EU:n kansalaisille.196

4. Suojellaan Euroopan kulttuuriperintöä197 
muun muassa tunnustamalla paikalliset 
ja alueelliset kulttuurin ja tuotannon 
erityispiirteet198, toteuttamalla uusia aloitteita 
sen turvaamiseksi ja juhlistamiseksi sekä 
edistämällä nykyisiä toimenpiteitä, kuten 
Luova Eurooppa, uusi eurooppalainen 
Bauhaus, ystävyyskaupunkiohjelmat ja 
Euroopan kulttuuripääkaupungit kestävän 
kehityksen tavoitteiden mukaisesti. 

5. Toteutetaan toimia sen varmistamiseksi, 
että kulttuurialan ammattilaisia suojellaan 
riittävästi EU:n tasolla erityisesti tulevissa 
kriiseissä hyväksymällä oikeudellinen asema 
EU:n tasolla. 

49. Ehdotus: Urheilu

Tavoite: Urheilu on yhteiskunnan kannalta oleellista arvojemme puolustamiseksi, terveen elämän 
ja terveen ikääntymisen varmistamiseksi, vaihtokulttuurin edistämiseksi ja myös Euroopan 
kulttuuriperinnön monimuotoisuuden juhlistamiseksi. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi Euroopan 
unionin tuella pyrittävä seuraavaan: 

Toimenpiteet:

1. Korostetaan arvoja, erityisesti sukupuolten 
tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja 
osallistavuutta, jotka voidaan konkreettisesti 
ottaa huomioon liikunnan harjoittamisessa 
koko koulutuksen ajan.

2. Lisätään tietoisuutta urheilun ja liikunnan 
terveyshyödyistä.199

3. Sisällytetään urheilutoiminta EU:n tason 
vaihto- ja liikkuvuusohjelmiin.200

4. Kiinnitetään enemmän huomiota 
ammattiurheilun ja kaupallisen urheilun 
lisäksi myös paikalliseen ja perinteiseen 
urheiluun, joka on osa Euroopan kulttuurista 

monimuotoisuutta ja kulttuuriperinnön 
edistämistä, ja edistetään urheilun tukemista 
ei-ammattimaisessa ympäristössä.

5. Samalla kannustetaan eurooppalaisen 
identiteetin esittelyyn järjestämällä enemmän 
EU:n sisäisiä urheilutapahtumia, perustamalla 
EU:n urheilujoukkueita tai tuomalla EU:n 
lippuja tai symboleja mukaan eurooppalaisiin 
urheilutapahtumiin.

6. Investoidaan enemmän viestintätoimiin, 
kuten Euroopan urheiluviikkoon, sen 
varmistamiseksi, että kansalaiset 
eri puolilta EU:ta voivat hyötyä 
lippulaivamahdollisuuksista yhdessä.
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Johtokunnan 
loppupäätelmät
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Euroopan tulevaisuuskonferenssin yleisenä 
tavoitteena oli saada EU vastaamaan paremmin 
nykyisiin ja tuleviin haasteisiin tarjoamalla 
kansalaisille mahdollisuus tuoda esiin huolensa 
ja tavoitteensa sekä antaa yhdessä kolmen 
toimielimen, kansallisten parlamenttien ja 
muiden sidosryhmien edustajien kanssa 
ohjausta tulevaisuutta varten. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi konferenssin 
oli oltava kansalaiskeskeinen ja alhaalta 
ylöspäin suuntautuva prosessi, joka luo uuden 
tilan keskustella Euroopan prioriteeteista ja 
muodostaa yleiskuva siitä, mitä kansalaiset 
odottavat EU:lta.

Konferenssilla on aidosti ollut tämä rooli. 
Konferenssiin osallistui Euroopan kansalaisia 
kaikilta elämänaloilta ja kaikista unionin 
kolkista. He laativat kansalaispaneelien 
suosituksia ja yhdessä täysistunnon kanssa 
Euroopan tulevaisuutta koskevia ehdotuksia. 
Täysistuntoon osallistui jäseniä Euroopan 
parlamentista, neuvostosta ja Euroopan 
komissiosta sekä edustajia kaikista kansallisista 
parlamenteista, alueiden komiteasta, alueellisista 
ja paikallista edustajista, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomiteasta, työmarkkinaosapuolista, 
kansalaisyhteiskunnasta ja muista keskeisistä 
sidosryhmistä. Prosessia varten kehitetyt 
välineet ja menetelmät tarjosivat ainutlaatuisen 
kokonaisuuden resursseja, jotka voisivat 
muodostaa perustan kansalaisten osallistumista 
ja keskustelevaa demokratiaa koskeville tuleville 
EU-tason hankkeille.

Useiden eri puolilla unionia järjestettyjen 
tapahtumien ja keskustelujen, 
interaktiivisen monikielisen digitaalisen 
foorumin, eurooppalaisten ja kansallisten 

kansalaispaneelien ja konferenssin täysistunnon 
tuloksena konferenssi on nyt laatinut 
loppuraportin, joka sisältää katsauksen tähän 
vuoden mittaiseen intensiiviseen työhön sekä 
täysistunnon laatimat ehdotukset Euroopan 
tulevaisuudesta. Ehdotuksissa tehdään 
hyvin selväksi, että EU:n on toimittava, jotta 
vihreä ja digitaalinen siirtymä saadaan 
toteutettua ja Euroopan selviytymiskykyä 
ja yhteiskuntasopimusta voidaan vahvistaa 
samalla, kun puututaan eriarvoisuuteen ja 
varmistetaan oikeudenmukainen, kestävä, 
innovatiivinen ja kilpailukykyinen EU:n talous, 
jossa ketään ei jätetä. Konferenssin aikana 
tapahtunut geopoliittinen kehitys ja erityisesti 
Venäjän Ukrainaan tekemä hyökkäys ovat myös 
osoittaneet, että EU:n on oltava vakuuttavampi 
ja otettava maailmanlaajuinen johtoasema 
arvojensa ja normiensa edistäjänä yhä 
myrskyisämmässä maailmassa.

Konferenssi on osoittanut selkeän suunnan 
näillä aloilla, ja EU:n kolmen toimielimen 
on nyt tarkasteltava, miten esitettyjen 
huolenaiheiden, tavoitteiden ja ideoiden 
suhteen voidaan ryhtyä jatkotoimiin. Prosessin 
seuraava vaihe on määritellä konkreettisia 
EU:n toimia tähän loppuraporttiin sisältyvien 
konferenssin tulosten pohjalta. Sen vuoksi 
EU:n toimielimet tarkastelevat nyt tätä raporttia 
ja sen jatkotoimia toimivaltansa puitteissa ja 
perussopimusten mukaisesti. Syksyllä 2022 
järjestetään palautetapahtuma, jossa tiedotetaan 
kansalaisille siitä, miten toimielimet noudattavat 
sitoumustaan varmistaa, että Euroopan 
kansalaisia kuunnellaan ja että Euroopan 
tulevaisuus on heidän käsissään.
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Endnotes
1 Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: #3, #17, #18, #19
2 # = eurooppalaisen kansalaispaneelin suositus
3 Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: #39, #40, #41, #42, #43, #49, NL 1, NL 2, #51
4 Kansallisen kansalaispaneelin suositus
5 Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: #44, #45, #46, #47, #50
6  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: #39, #40, #45, #48, #49, #50, #51, FR muutos 8, FR toive 11, NL 2, 

NL 3
7  Alankomaiden kansalaispaneelin suositukset poikkeavat eurooppalaisen kansalaispaneelin suosituksista siinä, että niiden mukaan 

terveyden ja terveydenhuollon olisi oltava ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla (NL 3).
8  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: 9, 10, 11, 12, 14; Alankomaat: 1; 

Italia: 1.1, Liettua: 3, 8.
9  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: 10, 11 ja 14; Saksa: 2.1, 2.2; 

Alankomaat: 1, 2; Ranska: 3, 9; Italia: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 4.a.2, 6.1; Liettua: 1, 7.
10  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: 1, 2, 7, 28, 30; Saksa: 4.1, 4.2; 

Alankomaat: 4; Ranska: 6; Italia: 5.a.1, 5.a.4, 6.1, 6.2.
11 Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: 19, 20, 21 ja 25; Italia: 4.a.1.
12 Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: 21, 22, 23, 26, 27; Italia: 5.a.1.
13  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: 13, 31; Alankomaat: 2.3; Italia: 

4.b.3, 4.b.6; Liettua: 9, 10.
14 Työryhmässä ja täysistunnossa käydyistä keskusteluista
15  Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 1, Saksan kansallisen kansalaispaneelin suositus 2 (paneeli 1 “EU:n rooli 

maailmassa”) ja Italian kansallisen kansalaispaneelin (klusteri 2) suositus 1, joita muokattiin työryhmässä.
16  Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 4 ja Italian kansallisen kansalaispaneelin (klusteri 2) suositukset 5 ja 6, joita 

muokattiin työryhmässä.
17 Ks. digitaalinen foorumi ja Italian kansallisen kansalaispaneelin (klusteri 2) suositukset 2 ja 3, joita muokattiin työryhmässä. 
18 Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 14, jota muokattiin työryhmässä.
19  Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 2 ja Italian kansallisen kansalaispaneelin (klusteri 2) suositus 4, joita muokattiin 

työryhmässä.
20  Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 17 ja Italian kansallisen kansalaispaneelin (klusteri 2) suositus 4, joita muokattiin 

työryhmässä.
21 Saksan kansallisen kansalaispaneelin suositus 1 (paneeli 1 “EU:n rooli maailmassa”), jota muokattiin työryhmässä.
22 Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 3, jota muokattiin työryhmässä.
23 Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 11, jota muokattiin työryhmässä.
24 Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 13, jota muokattiin työryhmässä.
25 Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 15, jota muokattiin työryhmässä.
26 Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 16, jota muokattiin työryhmässä.
27 Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 12, jota muokattiin työryhmässä.
28 Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 21, jota muokattiin työryhmässä.
29 Ks. digitaalinen foorumi; muokattiin työryhmässä.
30 Ks. digitaalinen foorumi; muokattiin työryhmässä.
31 Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 26, jota muokattiin työryhmässä.
32 Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 18, jota muokattiin työryhmässä.
33 Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 19, jota muokattiin työryhmässä.
34 Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 19, jota muokattiin työryhmässä.
35 Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 25.
36 Työryhmässä ja täysistunnossa käydyistä keskusteluista
37 Ks. Ranskan kansalaispaneelin/tapahtumien esittämä muutos 2.
38  Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 20 ja Italian kansalaispaneelin (klusteri 2) suositus 7, joita muokattiin 

työryhmässä.
39 Ks. Ranskan kansalaispaneelin muutos 2.
40  Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 24 ja Italian kansalaispaneelin (klusteri 2) suositus 7, joita muokattiin 

työryhmässä.
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41 Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 22, jota muokattiin työryhmässä.
42 Ks. Alankomaiden kansalaispaneelin suositus 1 (EU:n rooli maailmassa), jota muokattiin työryhmässä.
43 Ks. digitaalinen foorumi ja täysistuntokeskustelut; muokattiin työryhmässä.
44 Ks. digitaalinen foorumi; muokattiin työryhmässä.
45  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 2 (paneeli 2): 10, 11, 14, 30; Belgian 

kansalaispaneeli: 1.3.1, 1.4.2, 1.4.3; Saksan kansalaispaneeli: 5.1, 5.2; Alankomaiden kansalaispaneeli: 1.2.
46  Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 14. Belgian kansalaispaneelin suositukset 1.3.1, 1.4.2 ja 1.4.3. Alankomaiden 

kansalaispaneelin suositus 1.2.
47 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 11. Saksan kansalaispaneelin suositukset 5.1 ja 5.2. Työryhmän keskustelu.
48 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 11. Työryhmän keskustelu. Täysistuntokeskustelu.
49 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 10. 
50 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 30.
51  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 2: 7, 8, 9; Alankomaiden 

kansalaispaneeli: 1.3, 4.3.
52 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 7. Työryhmän keskustelu.
53 Kysymystä käsittelee myös digitalisaatiota käsittelevä työryhmä.
54 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 9. 
55 Kysymystä käsittelee myös digitalisaatiota käsittelevä työryhmä.
56 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 8. Alankomaiden kansalaispaneelin suositukset 1.3 ja 4.3.
57 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositukset 7 ja 8.
58 Kysymystä käsittelee myös digitalisaatiota käsittelevä työryhmä.
59  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 2: 5, 12, 13, 17, 28; Belgian 

kansalaispaneeli: 1.5.1, 2.1.1–2.4.3. Alankomaiden kansalaispaneeli: 3.1.
60  Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 5. Belgian kansalaispaneelin suositus 2.1.1. Alankomaiden kansalaispaneelin suositus 

3.1.
61 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 12. Belgian kansalaispaneelin suositus 2.1.4.
62 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositukset 17 ja 28. Belgian kansalaispaneelin suositukset 1.5.1, 2.1.3, 2.2.1 ja 2.2.2.
63 Kysymystä käsittelee myös digitalisaatiota käsittelevä työryhmä.
64 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositukset 5 ja 28. Belgian kansalaispaneelin suositukset 2.3.2 ja 2.3.3.
65 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 28. Belgian kansalaispaneelin suositukset 2.3.1., 2.4.1. ja 2.4.2. 
66 Kysymystä käsittelee myös digitalisaatiota käsittelevä työryhmä.
67 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 13.
68 Kysymystä käsittelee myös digitalisaatiota käsittelevä työryhmä.
69 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 13.
70 Kysymystä käsittelee myös digitalisaatiota käsittelevä työryhmä.
71  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 2: 1, 2, 21, 22 ja 23. Alankomaiden 

kansalaispaneeli: 1.1.
72 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 22. Työryhmän keskustelu.
73 Kysymystä käsittelee myös vahvempaa taloutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja työllisyyttä käsittelevä työryhmä.
74 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 21. Alankomaiden kansalaispaneelin suositus 1.1.
75 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 23.
76 Kysymystä käsittelee myös vahvempaa taloutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja työllisyyttä käsittelevä työryhmä.
77 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 1. Työryhmän keskustelu.
78 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 2. Työryhmän keskustelu.
79 Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 2: 3, 4, 6.
80 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 3.
81 Kysymystä käsittelee myös ilmastonmuutosta ja ympäristöä käsittelevä työryhmä.
82 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 4.
83 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 6.
84 Kysymystä käsittelee myös ilmastonmuutosta ja ympäristöä käsittelevä työryhmä.
85  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: 17, 40, 47; Alankomaiden 

kansalaispaneelin suositus 1
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86 Ks. linkki eurooppalaisen kansalaispaneelin 3 suositukseen 38, sähköajoneuvojen infrastruktuuri.
87  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: 8, 34, 47, Italian 

kansalaispaneelin suositus 5.2.
88  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: 39 ja 46. Liettuan 

kansalaispaneelin suositus 2.6. Alankomaiden kansalaispaneelin suositus 1
89  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: 42, 43, 44 ja 45. Alankomaiden 

kansalaispaneelin suositus 2
90  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: 7, 16, 17, Saksan ja Italian 

kansalaispaneelien suositus 1.3.
91 Liittyy vahvempaa taloutta käsittelevään työryhmään. 
92 Työryhmän muutokset 3A ja 3B
93 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 32, 37, Belgian, Ranskan ja Alankomaiden kansalaispaneelit
94 Ranskan kansalaispaneeli
95 Työryhmän muutos 8, lyhyempi sanamuoto
96 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 29
97  Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositukset 19 ja 32, Belgian ja Ranskan kansalaispaneelit ja Tanskan kansallisten tapahtumien 

edustaja
98 Belgian kansalaispaneeli
99 Työryhmän muutos 7B
100 Belgian kansalaispaneeli
101 Kantarin loppuraportti, s. 85
102 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 39, Belgian kansalaispaneelin suositus 3
103 Työryhmän muutos 10A, lyhyempi sanamuoto
104 Tanskan kansallisten tapahtumien edustaja
105 Työryhmän muutos 54C
106 Tanskan kansallisten tapahtumien edustaja
107 Tanskan kansallisten tapahtumien edustaja
108 Työryhmän muutos 15A, kompromissimuotoilu 
109 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 24, 36, 38, Belgian kansalaispaneeli
110 Työryhmän muutos 16C
111 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 33, Belgian, Ranskan ja Alankomaiden kansalaispaneelit
112 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 26
113 Työryhmän muutos 17
114 Belgian  kansalaispaneeli
115 Työryhmän muutos 18A
116 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 25
117 Työryhmän muutos 18B
118 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 31, Belgian ja Alankomaiden kansalaispaneelit
119 Muutokset 19A–19A, uudelleenmuotoilu tekstin mukaiseksi
120 Työryhmän muutos 21, kompromissi
121 Belgian ja Ranskan kansalaispaneelit
122 Työryhmän muutos 23B
123 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 27, Belgian kansalaispaneeli
124 Työryhmän muutos 25C
125 Eurooppalaisen kansalaispaneelin suositus 14
126  Eurooppalaisen kansalaispaneelin suositus 18. Huom. kansalaisten edustajat selittivät, että sen täytäntöönpanossa ja käytössä 

olisi toimittava huolellisesti
127 Työryhmän muutokset 28E, G, H
128  Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 16, Alankomaiden kansalaispaneeli 20; kansalaispaneelin mielipiteet jakautuivat 

“ylikansallisten listojen” suhteen
129 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suosituksen 16 pohjalta, työryhmän keskustelu
130 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 19 ja monikielinen digitaalinen foorumi
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131 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
132 Työryhmän muutos 32B
133 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 36, Belgian ja Ranskan kansalaispaneelit
134  Ranskan kansalaispaneeli (“Euroopan komission puheenjohtajan suora valinta”), monikielinen digitaalinen foorumi (Kantarin 

loppuraportti: Joissakin kannanotoissa nostetaan esiin komission puheenjohtajan valinta suorilla kansanvaaleilla)
135 Työryhmän muutos 34C
136  Belgian kansalaispaneeli (3.2), Ranskan kansalaispaneeli (11), monikielinen digitaalinen foorumi (Kantarin loppuraportti: “Euroopan 

parlamentin roolista puhuttaessa kannanotoissa ollaan useimmiten sitä mieltä, että sille tulisi antaa tosiasiallinen oikeus ehdottaa 
lainsäädäntöä.”)

137  Monikielinen digitaalinen foorumi (Kantarin loppuraportti: “Euroopan parlamentin roolista puhuttaessa (...) joidenkin mielestä 
parlamentille tulisi myös antaa valta päättää budjetista.”)

138  Monikielinen digitaalinen foorumi (Kantarin loppuraportti: “Erään kannanoton mukaan puolueiden olisi oltava saavutettavampia 
erilaisista kulttuurisista tai sosioekonomisista taustoista tuleville ihmisille.”)

139 Alueiden komitea työryhmässä
140 Työryhmän muutos 38, kompromissimuotoilu
141 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 20
142 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 21
143 Työryhmän muutos 43
144 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 34, Alankomaiden kansalaispaneeli
145  Työryhmän keskustelu, perustanaan eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 34, Alankomaiden kansalaispaneeli ja 

monikielinen digitaalinen foorumi (Kantarin loppuraportti): “Tuetaan läpinäkyvyyden lisäämistä ja kansalaisten osallistumista” EU:n 
päätöksentekoprosessissa.

146 Työryhmän muutos 44A.
147 Työryhmän keskustelu (alustajina kansalliset parlamentit ja alueiden komitea)
148 Työryhmän muutos 45C
149 Työryhmän muutos 46B
150 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 15
151  Työryhmän keskustelu perustanaan eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suosituksessa 15 esille tuotu tarve “selkiyttää EU:n 

toimielinten tehtäviä”, monikielinen digitaalinen foorumi (Kantarin loppuraportti: “Lisäksi (…) ehdotetaan, että EU:n lakeja tulisi 
säätää entistä enemmän kaksikamarisesti”)

152 Työryhmän muutos 48B
153 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 2 suositus 15
154 Työryhmän keskustelu
155 Työryhmän muutos 52A
156 ETSK, kompromissimuotoilu 
157 Eurooppalaisen kansalaispaneelin suositus 35, Ranskan kansalaispaneeli sekä työryhmän yhdistetyt muutokset 51C, D
158 Työryhmän muutos 53D
159 Työryhmän keskustelu, kansalliset parlamentit
160 Keskustelu työryhmässä, AK ja ETSK; Kantarin loppuraportti, s. 85
161 Työryhmän muutos 58B
162 Työryhmän muutos 59B
163 Työryhmän keskustelu, työmarkkinaosapuolet ja useat muut jäsenet
164 Työryhmän muutos 63A, kompromissimuotoilu
165  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositukset 6, 7, 9, 28 ja 30. 

Liettuan kansalaispaneelin suositus 9.
166  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositukset 8 ja 27, Liettuan 

kansalaispaneelin suositus 10, Alankomaiden kansalaispaneelin suositus 3.
167 Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositukset 10, 35 ja 38.
168  Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositukset 29, 31, 33, 36, 37, 

38, 39 ja 40. Italian kansalaispaneelin suositukset 3.8 ja 4.4 (s. 15) ja 5.6 (s. 11), Liettuan kansalaispaneelin suositukset 2 ja 3, 
Alankomaiden kansalaispaneelin suositukset 1 ja 2.

169 Kansalaisten suositukset, joihin ehdotus pääasiassa perustuu: Eurooppalainen kansalaispaneeli 4, 7 ja 32, Ranskan muutos 13.
170 Ranskan kansalaispaneelin muutos 6.
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171 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositus 37.
172 Eurooppalaisen kansalaispaneelin suositus 3. Ranskan kansalaispaneelin muutos 6.
173 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositus 41.
174  Käsitellään yksityiskohtaisemmin eurooppalaista demokratiaa käsittelevässä työryhmässä. Ks. eurooppalaisen 

kansalaispaneelin 2 suositus 24 ja Belgian kansalaispaneelin suositukset 1.1, 1.2 ja 2.12. sekä Italian kansalaispaneelin suositus 
“osallistamispolitiikasta”. 

175 Italian kansalaispaneelin suositus “osallistamispolitiikasta”.
176  Käsitellään yksityiskohtaisemmin digitaalista siirtymää käsittelevässä työryhmässä. Ks. eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 

suositukset 8 ja 34.
177 Italian kansalaispaneelin suositus aiheesta “Nuorten kannustaminen opiskelemaan luonnontieteellisiä aineita”.
178  Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositukset 33 ja 48. Käsitellään myös digitaalista siirtymää käsittelevässä työryhmässä. 

Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositus 47 internetin terveestä käytöstä.
179 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositus 5.
180 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositukset 15 ja 18.
181 Italian kansalaispaneelin suositus “Eurooppa maailmassa”
182  Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositukset 18 ja 41 sekä Italian kansalaispaneelin suositus investoimisesta kouluttajien 

koulutukseen.
183 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositus 17, siirretään kokonaisuudessaan digitalisointia käsittelevälle työryhmälle.
184  Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositus 15. Saksan kansalaispaneelin suositus “Tietofoorumi EU:n laajuista tietojen ja 

kokemusten vaihtoa varten”.
185 Belgian kansalaispaneelin suositus 7.2. Ranskan kansalaispaneelin muutos 7 
186 Toisen virkkeen osalta Belgian kansalaispaneelin suositus 7.2. 
187 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositus 4. 
188  Ehdotetaan täydentämään eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suosituksia 1 ja 30, joita käsitellään vahvempaa taloutta, sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta ja työllisyyttä käsittelevässä työryhmässä.
189  Ehdotetaan täydentämään eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositusta 25, jota käsitellään vahvempaa taloutta, sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta ja työllisyyttä käsittelevässä työryhmässä.
190  Eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suositus 28. Alankomaiden kansalaispaneelin (“Kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluvisiomme”) 

suositus 1. Ranskan kansalaispaneelin muutos 6.
191 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositus 6.
192 Alankomaiden kansalaispaneelin (“Kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluvisiomme”) suositus 2.
193  Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositus 36. Ranskan kansalaispaneelin muutos 6. Belgian kansalaispaneelin suositukset 2.10 

ja 2.11. Saksan kansalaispaneeli, “Opiskelijoiden vaihtomahdollisuuksien lisääminen Euroopassa”. Alankomaiden kansalaispaneelin 
(“Kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluvisiomme”) suositukset 1 ja 3. Italian kansalaispaneeli, suositus idän ja lännen yhtymäkohtana 
toimimisesta, kulttuurivaihdon ja yhteisten kulttuurialoitteiden edistämisestä.

194  Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositukset 32 ja 38. Alankomaiden kansalaispaneelin (“Kulttuuri-, nuoriso- ja 
urheiluvisiomme”) suositus 3.

195 Italian kansalaispaneelin suositus “Eurooppa maailmassa”
196  Ranskan kansalaispaneelin muutos 7 Belgian kansalaispaneelin suositukset 2.5, 6.1 ja 8.7. Italian kansalaispaneelin suositus 

“Euroopan arvojen, kulttuurin olennaisten piirteiden ja alueellisten erityispiirteiden tehostaminen”
197 Alankomaiden kansalaispaneelin (“Kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluvisiomme”) suositus 2. 
198 Italian kansalaispaneelin suositus “1900-luvun tuotantomallista eroon pääsemiseksi”
199 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositus 29.
200 Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositus 36.
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Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi 
Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: 

”Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat / Koulutus, 
kulttuuri, nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio”  

 
PANEELIN HYVÄKSYMÄT SUOSITUKSET (SIIRRETÄÄN TÄYSISTUNNOLLE) 
 

Osa-alue	1:	Työelämä	Euroopassa		
 

Alateema	1.1	Työmarkkinat	

 

1. Suositamme vähimmäispalkan käyttöönottoa samanlaisen elämänlaadun 
varmistamiseksi kaikissa jäsenmaissa. Paneeli on tietoinen asiaa koskevasta 
direktiiviehdotuksesta (COM(2020) 682), jolla pyritään turvaamaan elintaso. 
Vähimmäispalkan on turvattava vähimmäisnettotulot, jotta saavutetaan 
keskeinen tavoite: kaikilla avun tarpeessa olevilla olisi oltava enemmän rahaa 
käytettävänä. Vähimmäispalkassa olisi otettava huomioon seuraavat seikat:  

● EU:n olisi varmistettava tehokas täytäntöönpano, koska tällä hetkellä 
kaikissa jäsenmaissa ei suojella työntekijöitä riittävästi.  

● Erityishuomiota olisi kiinnitettävä elintason kohenemisen seurantaan. 
● Vähimmäispalkka on otettava huomioon eri maiden ostovoimassa. 

Tarvitaan säännöllistä uudelleentarkastelua, jotta voidaan tehdä 
mukautuksia muuttuvien elinkustannusten mukaan (esim. inflaation 
vuoksi). 

 
Suositamme tätä, koska vähimmäispalkka vahvistaa sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta työmarkkinoilla ja parantaa työntekijöiden konkreettisia 
elinoloja kaikissa jäsenmaissa. Tämä on erityisen tärkeää työympäristössä, joka 
muuttuu nopeasti muun muassa digitalisaation vuoksi. 
  
 

2. Asiasta on jo EU:n sääntelyä (EU:n työaikadirektiivi – 2003/88/EY). Sillä ei 
kuitenkaan voida riittävästi varmistaa tervettä työ- ja yksityiselämän 
tasapainoa. Ensimmäisenä toimena suositamme, että tarkistetaan nykyisen 
säädöksen riittävyys tämänhetkisissä olosuhteissa. Toiseksi EU:n olisi otettava 
käyttöön tiukempi seurantamekanismi, jotta varmistetaan täytäntöönpano 
kaikissa jäsenmaissa. Erityishuomiota on kiinnitettävä eri sektoreihin, joilla 
esiintyy eri tasoista stressiä ja rasitetta, niin psykologista kuin fyysistäkin. 
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Joillakin sektoreilla taas luotetaan siihen, että työntekijät joustavat ja 
mukautuvat yritysten erityistarpeisiin. 
 
Suositamme tätä, koska työ- ja yksityiselämän tasapainon parantaminen on 
tärkeää: sillä vahvistetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja edistetään 
työntekijöiden tasapuolisia toimintaedellytyksiä. Se vaikuttaa positiivisesti myös 
yksittäisten työntekijöiden hyvinvointiin. 
 
 
Alateema	1.2	Nuoret	ja	työllisyys	
 

3. Suositamme kaikkien eri opetusohjelmien tason yhdenmukaistamista EU:ssa 
siten, että myös kansallinen sisältö hyväksytään. Suositamme myös, että 
ammatilliset tutkinnot hyväksytään ja tunnustetaan vastavuoroisesti kaikissa 
EU-maissa. 
 
Suositamme tätä, koska haluamme helpottaa työvoiman liikkuvuutta Euroopassa 
ja keventää hallinnollista rasitetta. 
  
 

4. Suositamme, että toisen asteen oppilaille (yli 12-vuotiaille) esitellään tulevia 
työmarkkinoita antamalla heille mahdollisuuksia tehdä useita laadukkaita 
tutustumiskäyntejä sekä voittoa tuottaviin että voittoa tavoittelemattomiin 
organisaatioihin. Paneeli ehdottaa, että yrityksille myönnetään tukia, joilla 
kannustetaan niitä ottamaan vastaan oppilaita. Syrjäisillä alueilla, joilla on 
vähemmän mahdollisuuksia, paikallisten koulujen, viranomaisten, järjestöjen ja 
yritysten on tehtävä tiivistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että myös näillä 
alueilla tutustumiskäynnit ovat tehokkaita.  
 
Suositamme tätä, koska haluamme nuorten saavan käsityksen erilaisista 
mahdollisuuksista työmarkkinoilla, jotta he voivat tehdä parempia valintoja 
opintojaan ja ammatillista tulevaisuuttaan varten ja ymmärtää oikeanlaisten 
opintojen merkityksen. He myös oppivat vastuullisuutta ja työmarkkinoiden 
kunnioittamista. Tarkoituksena on auttaa nuoria integroitumaan työmarkkinoille. 
Tämä hyödyttää molempia osapuolia. 
 
 

5. Suositamme, että kaikkiin koulujen opetussuunnitelmiin sisällytetään pehmeät 
taidot. Pehmeillä taidoilla tarkoitetaan toisten kuuntelemista sekä 
kannustamista vuoropuheluun, sietokykyyn ja toisten ymmärtämiseen, 
kunnioitukseen ja arvostukseen, kriittistä ajattelua, itsetutkintaa, uteliaisuutta 
ja tulossuuntautuneisuutta. Opettajia olisi koulutettava näiden taitojen 
siirtämiseen tekemällä yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden ja/tai psykologien 
kanssa. Muita ehdotuksia toteuttamiseen ovat esimerkiksi koulujen välisten 
vaihto-ohjelmien järjestäminen oppilaille ja koulujen välisiin urheilu- ja 
kulttuuritapahtumiin osallistuminen. 
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Suositamme tätä, koska pehmeät taidot ovat perustaitoja, jotka ovat häviämässä 
digitaaliaikana ja jotka ovat ehdottoman välttämättömiä nuorten tulevassa 
elämässä. Sen vuoksi korostamme niiden sisällyttämistä opetussuunnitelmaan. 
Niiden avulla oppilaat voivat kasvattaa sietokykyään ja välttää ja voittaa henkisiä 
ongelmia, joita heillä saattaa olla tulevaisuudessa. Sosiaaliset taidot vahvistavat 
ihmisten välisiä suhteita ja auttavat näin ihmisiä löytämään paikkansa 
yhteiskunnassa.  
  
 

6. Suositamme, että vakavia kriisejä (kuten terveyskriisejä tai sotaa) varten on 
valmiina hyvin laadittuja suunnitelmia ja tarkkoja skenaarioita, jotka voidaan 
ottaa käyttöön joustavasti, jotta voidaan minimoida nuoriin kohdistuvat 
vaikutukset (esim. opintojen, ammattikoulutuksen tai henkisen hyvinvoinnin 
kannalta). Vaikutuksia ovat vaikkapa korkeammat koulutuskustannukset, 
opintojen pakollinen pidentyminen, toteutumaton harjoittelu tai 
mielenterveysongelmien lisääntyminen. Suunnitelmat on laadittava, jotta 
minimoidaan vaikutus nuoriin ja heidän siirtymiseensä työmarkkinoille. 
 
Suositamme tätä, koska nuoret ovat erittäin haavoittuvassa asemassa 
kriisiaikoina.  
 

Alateema	1.3	Digitalisaatio	työelämässä	

 

7. Suositamme, että EU:ssa otetaan käyttöön tai vahvistetaan lainsäädäntöä, jolla 
säännellään ns. älykästä työtä (eli työskentelyä verkossa ja etäyhteyksillä 
esimerkiksi kotitoimistolta tai muusta paikasta verkkoyhteyden kautta). Lisäksi 
suositamme, että EU:ssa annetaan lainsäädäntöä, jolla kannustetaan yrityksiä 
sosiaalisesti vastuulliseen toimintaan ja laadukkaiden älykkäiden työpaikkojen 
säilyttämiseen EU:ssa. Kannustimet voivat olla taloudellisia ja/tai maineeseen 
liittyviä, ja niissä olisi otettava huomioon kansainvälisesti tunnustetut 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät kriteerit. 
Lainsäädännön tarkastelua ja vahvistamista varten EU:n olisi perustettava 
työryhmä, jossa on asiantuntijoita kaikista sidosryhmistä. 
 
Suositamme tätä, koska meidän on edistettävä laadukkaita älykkäitä työpaikkoja 
ja vältettävä niiden siirtäminen EU:n ulkopuolisiin alemman kustannustason 
maihin. Koronaviruspandemia ja globaalit talouden suuntaukset lisäävät tarvetta 
suojella kiireellisesti työpaikkoja EU:ssa ja säännellä älykästä työtä. 
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8. Suositamme, että EU takaa kaikille EU:n kansalaisille oikeuden digitaaliseen 
koulutukseen. Erityisesti nuorten digitaalitaitoja voitaisiin parantaa ottamalla 
kouluissa käyttöön EU-sertifiointi, joka valmistaisi nuoria tulevia 
työmarkkinoita varten. Suositamme myös erityistä EU-tason koulutusta, jolla 
annettaisiin täydennys- ja uudelleenkoulutusta työntekijöille, jotta he 
säilyttäisivät kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Lisäksi suositamme, että EU:ssa 
lisättäisiin tietoa olemassa olevista digitaalisista alustoista, jotka yhdistävät 
työnhakijoita ja työnantajia ja auttavat työnhaussa EU:ssa (esim. EURES). 
 
Suositamme tätä, koska sertifioidut digitaalitaidot ovat olennaisen tärkeitä, jotta 
ihmiset pääsevät työmarkkinoille ja työntekijät voivat hankkia uusia taitoja ja 
pysyä kilpailukykyisinä.  
 

Osa-alue	2:	Tulevaisuuden	talous	
 

Alateema	2.1	Innovointi	ja	Euroopan	kilpailukyky	

 

9. Suositamme, että EU luo eri yhteisöille (esim. yliopistoille, yrityksille, 
tutkimuslaitoksille) mahdollisuuksia sijoittaa tutkimukseen ja innovointiin, jolla 
kehitetään  

● uusia materiaaleja, joiden tarkoituksena on tarjota kestävämpiä ja 
biologisesti monimuotoisia vaihtoehtoja tällä hetkellä käytössä oleville 
materiaaleille, 

● nykyisten materiaalien innovatiivista käyttöä (myös hyödyntämällä 
kierrätystä ja huipputeknologiaa, jonka ympäristöjalanjälki on pienin).  

Suositamme, että EU sitoutuu tähän pitkäjänteisesti (ainakin vuoteen 2050 
asti).  
 
Suositamme tätä, koska elämme planeetalla, jonka luonnonvarat ovat rajalliset. 
Jos haluamme turvata tulevaisuutemme, meidän on suojeltava ilmastoa ja 
etsittävä vaihtoehtoja, joilla autetaan maapalloa. Haluamme myös, että EU 
näyttää esimerkkiä ja hankkii vahvan kilpailuedun kansainvälisesti. Suosituksen 
tarkoituksena on tuottaa innovatiivisia tuloksia, joita voidaan soveltaa laajasti ja 
panna täytäntöön eri aloilla ja eri maissa. Se vaikuttaisi myönteisesti talouteen ja 
työmarkkinoihin luomalla uusia työllistymismahdollisuuksia kestävän innovoinnin 
alalla. Sillä voitaisiin edistää myös sosiaalisen eriarvoisuuden torjumista, kun 
tämänhetkiset hyväksikäyttöön perustuvat tuotantotavat korvattaisiin uusilla 
eettisemmillä tavoilla. 
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10. Suositamme, että EU sitoutuu pitkäjänteisesti kasvattamaan kestävästi 
hankitun energian osuuttaan käyttämällä erilaisia uusiutuvan energian lähteitä, 
joiden ympäristöjalanjälki on pienin (kokonaisvaltaisen elinkaariarvioinnin 
perusteella). Lisäksi EU:n olisi investoitava sähköinfrastruktuurin ja 
sähköverkon laadun parantamiseen ja ylläpitämiseen. Suositamme myös, että 
energian saanti ja energian kohtuuhintaisuus tunnustetaan kansalaisten 
perusoikeudeksi.  
 
Suositamme tätä, koska 

● energialähteiden (esim. aurinko-, tuuli-, vety-, merivesienergian tai muiden 
kestävien menetelmien) monipuolistaminen lisää EU:n riippumattomuutta 
energiasta, 

● näin alennettaisiin EU:n kansalaisten sähkökustannuksia,  
● näin luotaisiin työpaikkoja ja uudistettaisiin energiamarkkinoiden 

rakennetta (etenkin alueilla, jotka ovat tähän asti olleet riippuvaisia 
fossiilisista polttoaineista), 

● näin voitaisiin kannustaa energiantuotannon innovatiivisten tekniikoiden 
tieteellistä kehittämistä, 

● laadukas sähköinfrastruktuuri ja sähköverkot ovat yhtä tärkeitä kuin 
energialähteet, sillä ne mahdollistavat sähkön joustavan, tehokkaan ja 
kohtuuhintaisen siirron.  

 
 

11. Suositamme, että EU edistää aktiivisesti aiempaa ympäristöystävällisempiä 
tuotantoprosesseja tukemalla tai muutoin palkitsemalla yrityksiä, jotka tekevät 
investointeja tuotantonsa ympäristökustannusten vähentämiseen. Lisäksi 
vaadimme toimia, joilla kunnostetaan entisiä teollisuusalueita ja perustetaan 
suojeltuja vihreitä vyöhykkeitä olemassa olevien teollisuusalueiden ympärille. 
Yrityksiä olisi vaadittava rahoittamaan näitä toimia ainakin osittain omista 
varoistaan.   
 
Suositamme tätä, koska tuotantoprosessit ovat tärkeässä asemassa 
toimitusketjussa. Niiden muuttaminen aiempaa ympäristöystävällisemmiksi voisi 
merkittävästi vähentää ilmastoon kohdistuvaa vaikutusta. Uskomme, että 
yritykset ja teollisuus olisi saatettava vastuuseen siitä, miten ne tuottavat 
tuotteitaan (myös osallistumalla ympäristön kunnostamiseen ja 
ympäristönsuojelutoimiin). Muuttamalla tuotantoprosesseja vihreämmiksi 
yritykset myös valmistautuvat tulevaisuuteen ja niiden häiriönsietokyky kasvaa 
(mikä suojelee työpaikkoja).  
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Alateema	2.2	Kestävä	talous	/	Alateema	2.3	Verotus	

 
12. Suositamme, että muovipakkauksista luovutaan ja siirrytään yleisesti 

uudelleenkäytettäviin pakkauksiin. Kuluttajille ja yrityksille olisi tarjottava 
kannustimia, jotta tavaroiden ostaminen irtomyynnistä ei olisi kuluttajalle 
kalliimpaa kuin pakattujen tavarojen ostaminen. Tähän osallistuville yrityksille 
olisi myönnettävä veroetuuksia ja siitä kieltäytyvien yritysten olisi maksettava 
enemmän veroja. Sellaisten tuotteiden, joita ei voida käyttää uudelleen, olisi 
oltava kierrätettäviä ja/tai biohajoavia. Asian seuraamista ja sääntöjen 
laatimista ja niiden yleistä jakamista varten tarvitaan julkista tai valvovaa 
laitosta. Suositamme, että näistä toimista tiedotetaan ja viestitään – myös 
sosiaalisen median kautta – sekä yrityksille että kuluttajille, jotta voidaan 
muuttaa niiden käyttäytymistä pitkällä aikavälillä. Yrityksiä (esim. 
rakennusyrityksiä) olisi kannustettava ja autettava löytämään parhaat ratkaisut 
omille jätteilleen.   
 
Suositamme tätä, koska kaikkien on oltava vastuussa toimistaan, minkä vuoksi 
kaikki tuotantoprosessit on mietittävä uudelleen. Kierrättäminen vaatii paljon 
resursseja (vettä, energiaa), joten se ei voi olla ainoa vastaus. Sen vuoksi 
ehdotamme, että tavaroita ryhdytään myymään irtomyyntinä. Kierrättämistä olisi 
käytettävä vain helposti kierrätettävien materiaalien osalta. Suomen esimerkistä 
tiedämme, että hyvin suuri osa näistä materiaaleista on mahdollista kierrättää.   
  
 

13. Suositamme, että Euroopassa sovelletaan samoja finanssipoliittisia sääntöjä ja 
finanssipolitiikka yhdenmukaistetaan koko EU:ssa. Verojen 
yhdenmukaistamisessa olisi jätettävä yksittäisille jäsenmaille liikkumavaraa 
vahvistaa omat verosäännöt mutta niin, että estetään veronkierto. Tällä 
lopetettaisiin haitalliset verokäytännöt ja verokilpailu. Liiketoimista olisi 
kannettava verot siinä maassa, jossa ne tapahtuvat. Jos yritys harjoittaa 
myyntiä jossakin maassa, sen olisi maksettava veroja tässä maassa. Uusien 
sääntöjen tarkoituksena on estää toiminnan siirtämistä ja varmistaa, että 
Euroopan maiden välillä on liiketoimintaa ja tuotantoa.   
 
Suositamme tätä, jotta työpaikkoja ja taloudellista toimintaa voidaan suojella ja 
kehittää Euroopassa tasapuolisesti jäsenmaiden välillä. Tällä lisätään ymmärrystä 
verotusjärjestelmästä Euroopassa. Tarkoituksena on lopettaa absurdi 
monopolitilanne, johon on päädytty, kun jättimäiset yritykset eivät maksa 
riittävästi veroja pienempiin yrityksiin verrattuna. Sen ansiosta rahat myös 
päätyvät maahan, jossa kaupallista toimintaa harjoitetaan. 
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14. Suositamme, että hankkiudutaan eroon kaikkien elektronisten laitteiden 

suunniteltua vanhenemista koskevasta järjestelmästä. Muutoksen olisi 
tapahduttava sekä yksilöiden että kaupallisella tasolla, jotta voidaan varmistaa 
laitteiden pitkän aikavälin omistaminen, korjaaminen ja päivittäminen. 
Suositamme kunnostettujen laitteiden käytön edistämistä. Sääntelyn kautta 
yritykset velvoitettaisiin takaamaan oikeus kaikkien laitteiden korjaamiseen 
(myös päivittämiseen ja ohjelmistopäivityksiin) ja kierrätykseen pitkällä 
aikavälillä. Paneeli myös suosittaa, että kaikkien yritysten olisi käytettävä 
standardoituja liittimiä. 
 
Suositamme tätä, koska nykymaailmassa tuotteet kestävät yleensä noin kaksi 
vuotta, mutta haluamme niille ainakin noin 10 vuoden eliniän. Tällä ehdotuksella 
on myönteinen vaikutus ilmastonmuutoksen ja ekologian kannalta. Sillä myös 
alennetaan kuluttajien kustannuksia ja vähennetään kulutuskeskeisyyttä.  
  
 

15. Suositamme, että kaikkia autetaan koulutuksen avulla saamaan tietoa 
ympäristöstä ja sen yhteydestä kaikkien terveyteen. Tietoa jakavilla kursseilla 
autetaan kaikkia määrittämään omat henkilökohtaiset strategiansa, joilla he 
voivat ottaa huomioon nämä seikat elämässään. Tiedon jakaminen olisi 
aloitettava koulussa, jossa tietyissä aineissa käsitellään kaikkia ekologisia 
kysymyksiä, ja meidän olisi jatkettava kouluttautumista koko elämän ajan 
(esimerkiksi työssä). Näin edistetään jätteen vähentämistä sekä ympäristön ja 
ihmisten terveyden suojelemista. Tiedon jakamisella edistetään paikallisilta 
tuottajilta hankittujen terveellisten ja jalostamattomien tuotteiden paikallista 
kuulutusta. Niiden, jotka eivät toimi jätteiden vähentämiseksi, on osallistuttava 
asiaa käsittelevälle maksuttomalle kurssille. Jotta voidaan mahdollistaa tämä 
elintavan mukauttaminen, hintojen on oltava oikeudenmukaisia tuottajille ja 
kuluttajille. Tämän vuoksi ehdotamme, että pienille, paikallisille ja 
ympäristöystävällisille tuottajille myönnetään verovapautuksia. 
 
Suositamme tätä, koska uskomme, että monet eivät vielä ole huolissaan näistä 
seikoista. Tämän takia asiasta tarvitaan kaikille suunnattua koulutusta. Lisäksi 
paikalliset ja terveelliset tuotteet ovat yleensä liian kalliita monille. Meidän on 
varmistettava, että paikallisesti tuotetut tuotteet ovat laajemmin kaikkien 
saatavilla.  
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Alateema	2.4	Maatalous	/	Alateema	2.5	Digitaalinen	infrastruktuuri		
 

16. Suositamme, että otetaan käyttöön yhteinen eurooppalainen helposti 
ymmärrettävä kulutustuotteiden ja elintarvikkeiden merkintäjärjestelmä 
(tietoihin sisältyisivät mm. allergiaa aiheuttavat aineet ja alkuperämaa), 
lisätään avoimuutta käynnissä olevista hyväksymisprosesseista ja 
digitalisoidaan tuotetiedot standardoidulla eurooppalaisella sovelluksella, jota 
olisi helppo käyttää ja joka tarjoaisi lisätietoja tuotteista ja tuotantoketjusta. 
Katsomme, että tarvitaan aidosti riippumaton elin, joka sääntelee 
elintarvikestandardeja kaikkialla EU:ssa ja jolla on lainsäädäntövaltaa, jotta se 
voi määrätä seuraamuksia. 
 
Suositamme tätä, koska EU:n kansalaisten olisi voitava olettaa, että 
elintarvikkeiden laatu on sama kaikkialla. Elintarvikkeiden luotettavuus on 
välttämätöntä, jotta voidaan turvata kansalaisten turvallisuus. Nämä suositukset 
on annettu, jotta voitaisiin vahvistaa elintarvikkeiden hyväksynnän seuraamista ja 
elintarviketuotannon avoimuutta yhdenmukaisella tavalla. 
  
 

17. Suositamme, että infrastruktuuri on valtion omaisuutta, jotta estetään 
televiestintä- ja internetpalvelujen monopolit. Internetyhteyden olisi oltava 
oikeus, ja etusijalle olisi asetettava internetyhteyden tuominen alueille, joilla 
yhteyttä ei vielä ole. Internetin ja laitteistojen olisi oltava ensisijaisesti lasten ja 
perheiden saatavilla, etenkin koulutuksen kannalta ja pandemia-aikana. On 
esitettävä aloitetta, jolla tuetaan etätyötä, kuten toimistotiloja, joissa on 
luotettava ja nopea internetyhteys, sekä digitaalikoulutusta. 
 
Suositamme tätä, koska on varmistettava, että digitalisaatio tapahtuu 
tasapuolisesti. Internetyhteys on olennaisen tärkeä demokratian kannalta ja 
kaikkien Euroopan kansalaisten oikeus. 
 
 

18. Suositamme, että paikalliset hyönteiset otetaan huomioon ja niitä suojellaan 
vieraslajeilta. Ehdotamme myös, että kannustetaan ja edistetään uusia 
rakennushankkeita, joissa on pakollisia viheralueita. Ehdotamme, että 
biologinen monimuotoisuus sisällytetään pakollisena aineena koulujen 
opetussuunnitelmiin, esimerkiksi käytännön toiminnan kautta. On tärkeää 
tuoda esiin tietoa biologisesta monimuotoisuudesta tiedotusvälineissä ja 
järjestää kaikkialla EU:ssa ”kilpailuja”, joissa tarjotaan kannustimia 
(paikallisyhteisöjen laajuiset kilpailut). Suositamme, että kaikissa EU-maissa 
asetetaan sitovat kansalliset tavoitteet kotoperäisten puiden ja paikallisten 
kasvien uudelleenistuttamista varten. 
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Suositamme tätä, koska biologinen monimuotoisuus on keskeisen tärkeä asia 
ympäristön, elämänlaadun ja ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta. 

Osa-alue	3:	Oikeudenmukainen	yhteiskunta	
 

Alateema	3.1	Sosiaaliturva	

 
19. Suositamme, että koko EU:ssa edistetään yhdenmukaistettua sosiaalipolitiikkaa 

(myös terveydenhuoltoa) ja tasapuolisia oikeuksia, joissa otetaan huomioon 
sovitut asetukset ja vähimmäisvaatimukset koko alueella.   
 
Suositamme tätä, koska jäsenmaiden välillä on suuria sosiaalipolitiikkaan liittyviä 
eroja, joita on supistettava, jotta kaikille kansalaisille voidaan tarjota 
ihmisarvoinen elämä sekä hoito ja tuki, jota muita heikommassa asemassa (esim. 
terveydentilan, iän tai sukupuolisen suuntautumisen vuoksi) olevat ihmiset 
tarvitsevat eri syistä. 
 
 

20. Suositamme sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen edistämistä EU:ssa ja sille 
myönnettävää asianmukaista rahoitusta. Tutkimuksessa olisi asetettava 
etusijalle toimet, joiden katsotaan olevan julkisen edun mukaisia ja joista 
jäsenmaat ovat sopineet. Meidän on vahvistettava yhteistyötä 
asiantuntemuksen eri alojen sekä maiden ja tutkimuskeskusten (esim. 
korkeakoulujen) välillä.  
 
Suositamme tätä, koska on monia aloja, joilla meidän on edettävä ja 
syvennettävä tietämystämme. Pandemia on hyvä esimerkki tilanteesta, jossa 
tutkimus on olennaisen tärkeää elämänlaadun parantamiseksi ja jossa julkisen ja 
yksityisen sektorin välinen sekä valtioiden välinen yhteistyö on keskeistä ja 
taloudellinen tuki välttämätöntä.  
  
 

21. Suositamme, että EU:n toimivaltaa sosiaalipolitiikan alalla vahvistettaisiin, jotta 
koko EU:ssa voitaisiin yhdenmukaistaa ja ottaa käyttöön vähimmäissääntöjä ja 
eläke-etuuksia perusteellisen arvioinnin perusteella. Vähimmäiseläkkeen tason 
on oltava maan köyhyysrajan yläpuolella. Eri ammatteihin olisi sovellettava eri 
eläkeikää ammattiluokituksen perusteella siten, että henkisesti ja fyysisesti 
vaativista ammateista voi jäädä aiemmin eläkkeelle. Samalla olisi taattava 
oikeus työntekoon niille ikääntyneille, jotka haluavat jatkaa työskentelyä 
vapaaehtoisesti.  
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Suositamme tätä, koska elinajanodote kasvaa ja syntyvyys pienenee. Euroopan 
väestö ikääntyy, minkä vuoksi meidän on toteutettava lisätoimia, jotta vältetään 
ikääntyneiden syrjäytymisriski ja varmistetaan ihmisarvoinen elämä.  

22. Suositamme joukkoa sovittuja toimia, joilla edistetään syntyvyyden lisäämistä 
ja varmistetaan asianmukaiset lastenhoitopalvelut. Näihin toimiin kuuluvat 
muun muassa kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen (työpaikalla ja yöaikaan 
sekä lastentarvikkeiden alv:n alentaminen) ja asuntojen saatavuus, vakituinen 
työ, äitiyden tukeminen, nuorten sekä äitien ja isien hyväksi tehtävän työn 
erityinen tukeminen ja suojelu sekä äitien ja isien tukeminen työhönpaluun 
yhteydessä tarjoamalla heille tietoa.  
 
Suositamme tätä, koska EU:n syntyvyysluvut ovat varsin alhaiset, mikä pahentaa 
edelleen Euroopan väestön ikääntymistä, ja asiassa olisi toteutettava välittömiä 
toimia. Ehdotetuilla toimilla pyritään turvaamaan nuorten perheiden vakaus, jota 
tarvitaan lasten elättämiseksi.  
  
 

23. Suositamme, että ikääntyneille taataan sosiaali- ja terveydenhuolto niin kotona 
kuin hoitokodeissa. On myös lisättävä tukea niille, jotka huolehtivat 
ikääntyneistä (sukulaiset).  
 
Suositamme tätä, koska elinajanodote kasvaa ja syntyvyys pienenee. Euroopan 
väestö ikääntyy, minkä vuoksi meidän on toteutettava lisätoimia, jotta vältetään 
ikääntyneiden syrjäytymisriski ja varmistetaan ihmisarvoinen elämä. 
 
 

24. Suositamme, että EU tukee palliatiivista hoitoa ja avustettua kuolemaa 
(eutanasiaa) konkreettisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 
 
Suositamme tätä, koska näin helpotettaisiin potilaiden ja perheiden tuskaa ja 
taattaisiin ihmisarvoinen elämän päättyminen. 
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Alateema	3.2	Yhtäläiset	oikeudet		

	

25. Suositamme, että EU tukee kohdennettua sosiaalista asuntotarjontaa 
kansalaisten erityistarpeiden mukaan. Asuntojen rahoitusvastuu olisi jaettava 
yksityisten rahoittajien, vuokranantajien, asuntojen saajien, jäsenmaiden 
keskus- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin kesken. Tavoitteena on 
helpottaa sosiaalisen asuntokannan rakentamista tai nykyisen korjaamista, 
myös hyödyntämällä osuuskuntia, vuokrausta ja ostoja. Tuki olisi myönnettävä 
selvien kriteerien perusteella (esim. enimmäispinta-ala tuen kohteena oleva 
henkilöä kohti, tuensaajien tulot). 
 
Suositamme tätä, koska asuntojen saatavuuden parantaminen takaisi, että EU:n 
kansalaiset hyötyvät konkreettisista yhtäläisistä oikeuksista. Sillä helpotettaisiin 
sosiaalisten jännitteiden lieventämistä. EU:ta kehotetaan pääasiassa valvomaan 
tukimekanismia, mutta jäsenmaiden keskus- ja paikallisviranomaisten olisi 
toimittava aktiivisemmin asunto-ongelmien ratkaisemiseksi. 
	

 

26. Suositamme, että EU parantaa lapsiperheille tarkoitettujen tukitoimien 
sääntelyä ja yhdenmukaista täytäntöönpanoa kaikissa jäsenmaissa. Tällaisia 
toimia ovat esimerkiksi vanhempainvapaan pidentäminen sekä syntymä- ja 
lastenhoitoavustukset.  
 
Suositamme tätä, koska katsomme, että toimilla helpotettaisiin EU:n 
väestörakenteen ongelmia. Niillä myös parannettaisiin tasa-arvoa vanhempien 
välillä. 
  
 

27. Suositamme, että EU toteuttaa toimia sen takaamiseksi, että kaikilla perheillä 
on yhtäläiset perheoikeudet kaikissa jäsenmaissa. Tällaisiin oikeuksiin sisältyvät 
avioliitto- ja adoptio-oikeus. 
 
Suositamme tätä, koska katsomme, että kaikilla EU:n kansalaisilla olisi oltava 
yhtäläiset oikeudet, myös perheoikeudet. Perhe on sosiaalisen järjestelmän 
perusmuoto. Tyytyväinen perhe edistää tervettä yhteiskuntaa. Suosituksen 
tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on perheoikeudet 
sukupuolesta, aikuisiästä, etnisestä alkuperästä tai fyysisestä terveydentilasta 
riippumatta. 
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Alateema	3.3	Oikeudenmukaisuus	/	Alateema	3.4	Mahdollisuus	osallistua	

urheilutoimintaan	

 

28. Suositamme, että EU:n sukupuolten tasa-arvostrategia (2020–2025) asetetaan 
etusijalle ja sitä kannustetaan kiireellisenä aiheena, jota jäsenmaiden on 
tosiasiallisesti käsiteltävä. EU:n olisi a) määriteltävä indikaattorit (eli asenteet 
ja palkoissa, työllisyydessä ja johtoasemissa olevat erot), seurattava strategiaa 
vuosittain ja esitettävä saavutukset avoimesti ja b) järjestettävä käyttöön 
oikeusasiamies, jolle kansalaiset voivat antaa suoraa palautetta. 
 
Suositamme tätä, koska sukupuolten tasa-arvo on kaukana siitä, missä 
haluaisimme sen olevan EU:ssa. Sukupuolten tasa-arvon ja kansalaisoikeuksien 
olisi oltava yhdenmukaiset Euroopan tasolla niin, että ne saavutetaan kaikissa 
maissa eikä vain niissä, joissa asiasta on vahvempi yksimielisyys. Arvostamme 
päättävissä asemissa – ja kaikissa ammateissa – olevia naisia ja heidän panostaan 
EU:n monimuotoisuuden ja toimivuuden edistämiseksi. Naiset ovat 
epäedullisemmassa asemassa monissa tilanteissa (vaikka heillä olisi 
koulutusta/korkea-asteen koulutus tai muita etuoikeuksia), joten tällaista 
strategiaa tarvitaan kipeästi. 
  
 

29. Suositamme, että EU lisää tietoa urheilusta ja liikunnasta ja edistää niitä 
kaikissa jäsenmaissa niistä terveydelle aiheutuvien hyötyjen vuoksi. Urheilu ja 
liikunta olisi otettava huomioon sosiaali-, koulutus- ja työllisyyspolitiikassa sekä 
fyysistä ja mielenterveyttä koskevassa politiikassa (esim. lääkärien olisi 
määrättävä lääkkeeksi urheilua ja/tai liikuntaa ja ihmisille olisi taattava pääsy 
liikuntatiloihin, 1 h työaikaa/viikko liikuntaa varten). 
 
Suositamme tätä, koska kyseessä on pitkän aikavälin investointi. Urheiluun ja 
liikuntaan investoiminen vähentää kustannuksia ja terveydenhuoltopalvelujen 
rasitetta. Esimerkiksi urheilu ja liikunta osana terveydenhuoltoa lyhentäisivät 
hoitoaikoja ja tehostaisivat hoitoa. Tämä on jo pantu onnistuneesti täytäntöön 
joissakin maissa, kuten Saksassa. Urheilun avulla voidaan lisätä esimerkiksi 
sitoutumisen, ponnistelun, itsetunnon, kunnioituksen tai yhteisöllisyyden 
kaltaisia arvoja. Liikunnan puute on nyt yleisempää kuin aiemmilla sukupolvilla, 
koska esimerkiksi istumatyö on lisääntynyt ja vapaa-ajan tavat muuttuneet. 
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30. Suositamme, että EU:n olisi velvoitettava kaikki jäsenmaat määrittämään 
vähimmäispalkka, joka liittyy elinkustannuksiin kussakin maassa ja jota 
pidetään kohtuullisena palkkana, joka takaa köyhyysrajan ylittävät 
vähimmäistason elinolot. Kunkin jäsenmaan on seurattava tilannetta.  
 
Suositamme tätä, koska ei ole oikeudenmukaista, että työssäkäyvien ihmisten 
palkka ei riitä kuukauden loppuun asti. Kohtuullisen palkan olisi edistettävä 
elämänlaatua. Epäoikeudenmukaisista palkoista aiheutuu valtioille suuret 
kustannukset (esim. turvallisuuteen, veronkiertoon ja suurempiin sosiaalisiin 
kustannuksiin liittyvistä syistä). 
  
 

31. Suositamme EU:n jäsenmaiden verojen yhdenmukaistamista (jotta vältetään 
veroparatiisit EU:n sisällä ja yritysten siirtäminen halvan työvoiman EU-maihin) 
ja verokannustimia, jotta estetään työpaikkojen siirtäminen Euroopan 
ulkopuolelle. 
 
Suositamme tätä, koska olemme huolissamme työpaikkojen siirtämisestä 
Euroopan ulkopuolelle. Tällä myös estettäisiin EU:n jäsenmaiden välistä 
verokilpailua. 
 

Osa-alue	4:	Oppiminen	Euroopassa	
 
Alateema	4.1	Eurooppalainen	identiteetti	/	Alateema	4.2	Digitaalinen	koulutus	
 

32. Suositamme monikielisyyden edistämistä jo nuoresta pitäen, esimerkiksi 
varhaiskasvatuksesta alkaen. Alakoulun jälkeen olisi oltava pakollista, että 
lapset saavuttavat C1-tason muussa aktiivisessa EU-kielessä kuin 
äidinkielessään.  
 
Suositamme tätä, koska monikielisyys yhdistää ihmisiä ja toimii siltana muihin 
kulttuureihin, koska kielitaidon avulla muut maat ja niiden kulttuurit ovat 
helpommin saavutettavissa. Se vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja 
kulttuurienvälistä vaihtoa. On tärkeää oppia tuntemaan muita kulttuureja 
Euroopan unionin sisällä. Jos kykenee keskustelemaan sujuvasti kahdella kielellä, 
on helpompi omaksua yhteinen eurooppalainen identiteetti ja ymmärtää muita 
eurooppalaisia kulttuureja. EU:n on varmistettava, että sen ja oppilaitosten välillä 
on tiivistä yhteistyötä, jotta saadaan aikaan onnistuneita oppituloksia. Lisäksi on 
laadittava ohjelmia (esim. digitaalialustoja, laajennettuja Erasmus+ -ohjelmia), 
joilla edistetään yksinomaan monikielisyyttä. Nykyiset Eurooppa-koulut voivat 
toimia tässä mallina. EU:ssa olisi perustettava enemmän tällaisia kouluja ja 
edistettävä aktiivisesti niiden toimintaa. 
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33. Suositamme, että EU:ssa lisätään tietoa internetin ja digitalisaation vaaroista 
nuorille tekemällä siitä pakollinen oppiaine alakouluissa. EU:n olisi luotava 
välineitä ja perustettava yhteisiä koulutustiloja, joissa nuoret voivat oppia 
yhdessä.  
 
Suositamme tätä, koska alan tämänhetkiset aloitteet tai ohjelmat eivät ole 
riittäviä. Monet EU:n kansalaiset eivät myöskään tiedä, että näillä aloilla on 
olemassa EU:n aloitteita. Lapset eivät tiedä riittävästi internetin vaaroista, joten 
meidän olisi tehostettava huomattavasti toimia, joilla lisätään tietoa asiasta 
nuorempien sukupolvien keskuudessa. 
 
 

34. Suositamme, että EU toteuttaa toimia, joilla parannetaan vanhempien 
sukupolvien mahdollisuuksia käyttää teknologiaa, esimerkiksi edistämällä 
ohjelmia ja aloitteita, vaikkapa ikääntyneiden tarpeisiin räätälöityjen kurssien 
muodossa. EU:n olisi taattava oikeus digitaalisten välineiden käyttöön niille, 
jotka haluavat käyttää niitä, ja esitettävä vaihtoehtoja niille, jotka eivät halua.   
 
Suositamme tätä, koska EU:n olisi varmistettava, että ikääntyneet voivat toimia 
digitaalisessa ympäristössä ja että ketään ei syrjitä. Käyttöön olisi otettava 
yksinkertaistettuja välineitä sukupolville, jotka eivät ole yhtä kokeneita 
teknologian käyttäjiä, jotta myös he voivat toimia nykymaailmassa. Suositamme, 
että nykyisiä aloitteita edistetään paremmin, jotta kansalaiset ovat tietoisia näistä 
mahdollisuuksista. EU:n ei pitäisi syrjiä vanhempia sukupolvia 
tietokonetyökalujen käytössä. (Sivuhuomautuksena todettakoon, että tämä 
tarkoittaa sitä, että kansalaisten pitäisi pystyä elämään elämäänsä niin, että 
heidän ei ole pakko käyttää internetiä.) EU:n olisi organisoitava vanhemmille 
sukupolville maksutonta pysyvää apua digitaalivälineiden käytössä. 
 
 
Alateema	4.3	Kulttuurivaihto	/	Alateema	4.4	Ympäristökasvatus		
 

35. Suositamme, että EU perustaa alustan, jolla on saatavilla opetusmateriaalia 
ilmastonmuutoksesta, kestävyydestä ja ympäristökysymyksistä. Tietojen olisi 
perustuttava asiantuntijoiden tarkistamiin faktoihin, ja ne olisi räätälöitävä 
kutakin jäsenmaata varten. Alustan olisi täytettävä seuraavat vaatimukset: 

● Siihen olisi sisällyttävä oppitunteja erilaisille kohderyhmille, esimerkiksi 
kaupungissa tai maaseudulla asuville, kaikille ikäryhmille ja kaikille tasoille 
ennakkotiedoista riippumatta. 

● Sen olisi oltava helposti saatavilla kaikissa jäsenmaissa. 
● Sen täytäntöönpanoon olisi sisällytettävä mainontasuunnitelma, joka olisi 

tehtävä yhteistyössä asiassa mukana olevien yritysten kanssa. 
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● Se käyttöönottoon voitaisiin yhdistää rahoitusohjelma, jolla tuettaisiin 
alustalla olevien tietojen käyttöä. Rahoituksella olisi myös tuettava 
vierailuja, joilla tutustutaan asiaan liittyviin konkreettisiin esimerkkeihin.  
 

Suositamme tätä, koska kaikenikäisten ihmisten on saatava tosiasioihin 
perustuvaa tietoa ilmastonmuutoksesta, kestävyydestä ja ympäristökysymyksistä. 
Kaikkien, erityisesti nuorten, on ymmärrettävä tärkeät käsitteet, kuten 
ekologinen jalanjälki, koska hyödynnämme lapsena oppimaamme läpi elämän. 
Nämä asiat ovat monimutkaisia ja virheellistä tietoa on laajasti saatavilla. 
Tarvitsemme luotettavan tietolähteen, ja EU:lla on uskottavuutta ja resursseja 
tämän tarjoamiseen. Tämä on tärkeää myös siksi, että tietämyksen taso ja 
uskottavan tiedon saatavuus vaihtelevat jäsenmaittain. 
  
 

36. Suositamme, että EU asettaa etusijalle sellaiset vaihto-ohjelmat, jotka ovat 
kaikkien saatavilla (eri ikäryhmät, jäsenmaat, koulutustasot ja taloudelliset 
valmiudet) ja mahdollistavat vaihdot tai harjoittelut alojen, maiden, 
oppilaitosten, kaupunkien ja yritysten välillä. EU:n olisi oltava vastuussa 
sosiaalisten ja kulttuurivaihtojen – sekä fyysisten että digitaalisten – 
käynnistämisestä, välittämisestä ja rahoittamisesta kaikkialla EU:ssa. EU:n olisi 
edistettävä aktiivisesti näitä aloitteita ja kohdennettava toimet ihmisiin, jotka 
eivät vielä tiedä sosiaali- ja kulttuurialan vaihto-ohjelmista. Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevä konferenssi, johon ihmiset valittiin 
sattumanvaraisesti, on oiva esimerkki eurooppalaisesta vaihdosta. Haluamme 
enemmän tällaisia toimia mutta myös pienemmän mittakaavan aloitteita 
samoin kuin esimerkiksi urheilu-, musiikki- ja harjoitteluvaihtoja. 
 
Suositamme	tätä,	koska	on	tärkeää	luoda	yhteenkuuluvuuden	tunne	ja	edistää	

erilaisuuden	ja	erilaisten	näkökulmien	suvaitsemista	sekä	yksilöllisten	taitojen	

kehittämistä.	Näin	on	mahdollista	luoda	ystävyyssuhteita,	lisätä	keskinäistä	

ymmärtämystä	ja	kehittää	kriittistä	ajattelua.	Haluaisimme	edistää	yhteisöjemme	

kaikkien	jäsenten	osallisuutta,	myös	niiden,	jotka	eivät	ole	tähän	mennessä	

osallistuneet	tällaisiin	aloitteisiin.	

 	



 

                   

 117 

Alateema	4.5	Koulutuksen	laatu,	rahoitus	ja	saatavuus	/	Alateema	4.6	Koulutuksen	

yhdenmukaistaminen		

 
37. Suositamme, että jäsenmaat sopivat koulutuksen sertifioiduista 

vähimmäisvaatimuksista ja hyväksyvät ne keskeisissä oppiaineissa alakoulusta 
lähtien. Näin varmistetaan, että kaikilla kansalaisilla on yhtäläiset 
mahdollisuudet vakiolaatuiseen koulutukseen, millä taataan 
oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus. 
 
 
Suositamme tätä seuraavista syistä: 

● Vähimmäisvaatimusten ansiosta vanhemmilla, opettajilla ja oppilailla olisi 
enemmän luottamusta koulutusjärjestelmään, ja samalla jätettäisiin 
mahdollisuus aloitteellisuuteen ja monimuotoisuuteen.  

● Suosituksen täytäntöönpanolla vahvistettaisiin yhteistä eurooppalaista 
identiteettiä ja yhteenkuuluvuuden ja yhtenäisyyden tunnetta.  

● Suosituksen täytäntöönpanolla saataisiin aikaan tiiviimpää yhteistyötä ja 
lisättäisiin koulujen välisiä vaihtoja EU:ssa. Näin parannettaisiin 
opetushenkilöstön ja oppilaiden suhteita, mistä olisi suurta apua vaihto-
ohjelmille. 

 
 

38. Suositamme, että englantia opetetaan sertifioitujen vaatimusten mukaisesti 
keskeisenä oppiaineena alakouluissa kaikissa EU:n jäsenmaissa, jotta 
helpotetaan ja vahvistetaan Euroopan kansalaisten kykyä viestiä tehokkaasti.  
 
Suositamme tätä seuraavista syistä: 

● Lisäämällä kansalaisten kykyä kommunikoida keskenään parannettaisiin 
yhtenäisyyttä ja tasa-arvoa ja tuettaisiin yhteistä eurooppalaista 
identiteettiä. 

● Näin mahdollistettaisiin laajemmat, joustavammat ja helppopääsyisemmät 
työmarkkinat ja lisättäisiin ihmisten luottamusta siihen, että he voivat 
työskennellä ja toimia kaikissa muissa jäsenmaissa. Tämä tarjoaisi 
enemmän henkilökohtaisia ja ammatillisia mahdollisuuksia. 

● Yhteinen eurooppalainen kieli voitaisiin saavuttaa hyvin lyhyessä ajassa, jos 
suositus pantaisiin täytäntöön. 

● Yhteisen kielen käyttäminen vauhdittaa tiedonvaihtoa, josta olisi hyötyä 
yhteistyössä, yhteisiin kriiseihin reagoimisessa, humanitaarisissa toimissa ja 
Euroopan ja eurooppalaisten lähentämisessä. 
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Osa-alue	5:	Eettinen	ja	turvallinen	digitalisaatio	
Alateema	5.1	Digitalisaation	demokratisointi	/	Alateema	5.2	Kyberturvallisuus	
 

39. Suositamme, että EU:lle olisi annettava enemmän valtuuksia puuttua 
laittomaan sisältöön ja kyberrikollisuuteen. Suositamme, että Europolin / 
Euroopan kyberrikostorjuntakeskuksen valmiuksia vahvistetaan muun muassa 
seuraavasti:  

● lisätään rahoitusta ja työntekijöitä  
● varmistetaan samanlaiset seuraamukset kaikissa maissa  
● varmistetaan nopea ja tehokas valvonta 

 
Suositamme tätä, jotta voitaisiin taata vapaus internetissä ja varmistaa samalla, 
että syrjinnästä, hyväksikäytöstä ja häirinnästä rangaistaan. Tuemme ajatusta 
eurooppalaisesta julkisesta elimestä, koska emme halua jättää verkkoalustojen 
sääntelyä yksinomaan yksityisten yritysten hoidettavaksi. Verkkoalustojen on 
kannettava vastuu jaettavasta sisällöstä, mutta haluamme varmistaa, että niiden 
edut eivät ole etusijalla. Sisällön sääntelyn ja vastuussa olevien syytteeseen 
asettamisen on oltava tehokasta ja nopeaa, jotta sillä olisi myös pelotevaikutus 
rikollisiin. 
  
 

40. Suositamme, että EU investoisi laadukkaaseen ja innovatiiviseen digitaali-
infrastruktuuriin (kuten Euroopassa kehitettävään 5G:hen), jotta varmistetaan 
Euroopan riippumattomuus ja estetään riippuvuus muista maista tai yksityisistä 
yrityksistä. EU:n olisi myös kiinnitettävä huomiota EU:n vähemmän 
kehittyneille alueille tehtäviin investointeihin. 
 
Suositamme tätä, koska digitaali-infrastruktuurilla on keskeinen rooli Euroopan 
taloudessa ja jokapäiväisen elämän helpottamisessa Euroopassa. Sen vuoksi 
Eurooppa tarvitsee korkealaatuista digitaali-infrastruktuuria. Jos Eurooppa on 
riippuvainen muista, se voi olla altis kielteisille vaikutuksille, jotka johtuvat 
yksityisistä yrityksistä tai ulkomaista. Euroopassa olisi investoitava digitaali-
infrastruktuureihin riippumattomuuden parantamiseksi. On myös tärkeää taata 
digitaalinen osallisuus varmistamalla, että digitaalisesti heikommin kehittyneille 
alueille tehdään investointeja.  
  
 

41. Suositamme, että EU edistää tiedotusta valeuutisista, disinformaatiosta ja 
verkkoturvallisuudesta Euroopan kouluissa. Siinä olisi hyödynnettävä kaikkialta 
EU:sta saatuja esimerkkejä parhaista käytännöistä. EU:n olisi perustettava 
organisaatio edistämään tätä työtä ja antamaan suosituksia 
koulutusjärjestelmille. Myös epävirallista koulutusta sekä innovatiivisia ja 
luovia opetustekniikoita (esim. osallistavat pelit) olisi edistettävä. 
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Suositamme tätä, koska verkkoturvallisuutta ja digitaalista lukutaitoa (esim. 
verkkohuijausten ja valetietojen käsittely) koskevien oppituntien käyttöönotto 
kouluissa on tärkeää, jotta kaikilla on välineet suojautua verkkouhkilta. On 
tärkeää kohdistaa toimet nuorempaan sukupolveen, koska he ovat hyvin alttiita 
verkkouhkille. Koulut voivat myös viestiä vanhempien kanssa hyvien käytäntöjen 
edistämiseksi. Tällaisen kurssin laatimisessa voidaan hyödyntää esimerkkejä 
parhaista käytännöistä eri puolilta Eurooppaa (esim. Suomesta), mutta sitä 
voidaan myös mukauttaa kunkin maan tarpeiden mukaan. 
 
 
Alateema	5.3	Tietosuoja	
 

42. Suositamme, että jättimäisten datayhtiöiden datan väärinkäyttöä rajoitetaan 
edelleen valvomalla tiukemmin GDPR-asetuksen (yleisen tietosuoja-asetuksen) 
täytäntöönpanoa, luomalla standardoidumpia mekanismeja kaikkialle EU:hun 
ja varmistamalla, että sitä noudattavat myös muut kuin eurooppalaiset 
yritykset, jotka toimivat EU:ssa. Tämä edellyttää käyttöehtojen selvää ja lyhyttä 
selitystä, jotta vältetään monitulkintaisuus, annetaan enemmän tietoja siitä, 
miten tietoja käytetään ja kuka niitä käyttää, ja vältetään oletusarvoinen 
suostumus tietojen uudelleenkäyttöön ja jälleenmyyntiin. Olisi varmistettava, 
että tiedot poistetaan pysyvästi, jos kansalainen pyytää sitä. Olisi myös 
valvottava paremmin niiden sääntöjen johdonmukaista noudattamista, jotka 
liittyvät ihmisten profilointiin heidän verkkotoimintansa perusteella. 
Ehdotamme kahdenlaisia seuraamuksia: yrityksen liikevaihtoon suhteutettua 
sakkoa ja yrityksen toiminnan rajoittamista. 
 
Suositamme tätä, koska tällä hetkellä on hyvin vaikea selvittää, minkälaisia tietoja 
kerätään, miten tietoja käsitellään ja kenelle tiedot myydään. Meidän on 
rajoitettava edelleen jättimäisten datayhtiöiden vallan väärinkäyttöä ja 
varmistettava, että kun kansalaiset antavat suostumuksen tietojensa käsittelyyn, 
se tapahtuu riittävien tietojen perusteella. 
  
 

43. Suositamme, että perustetaan riippumaton EU:n laajuinen virasto, joka 
määrittelee selvästi tunkeilevan käyttäytymisen (esim. roskaposti) ja laatii 
suuntaviivoja ja mekanismeja tavoista, joilla kansalaiset voivat valita, että he 
eivät ota vastaan tietoja, etenkään kolmansilta osapuolilta peräisin olevia 
tietoja, ja peruuttavat suostumuksensa. Virastolla olisi oltava valtuudet 
tunnistaa petoksen tekijöitä ja organisaatioita, jotka eivät noudata sääntöjä, ja 
asettaa niille seuraamuksia. Sen olisi pyrittävä varmistamaan, että EU:ssa 
toimivat mutta EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet yhteisöt noudattavat EU:n 
säännöksiä. Se saisi rahoitusta EU:n toimielimiltä ja sillä olisi oltava 
riippumattomista elimistä (esim. korkeakoulujen asiantuntijoista ja 
asiantuntijoita edustavista elimistä) muodostuva sekakokoonpano. Sillä olisi 
oltava kiertävä puheenjohtajuus. Ehdotamme kahdenlaisia seuraamuksia: 
yrityksen liikevaihtoon suhteutettua sakkoa ja yrityksen toiminnan 
rajoittamista. 
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Suositamme tätä, koska ei ole olemassa keskusvirastoa, jolla olisi vahvat 
valtuudet auttaa ongelmiin joutuneita kansalaisia, jotka tarvitsevat apua, neuvoja 
tai tukea. Ei ole olemassa selkeitä ja velvoittavia sääntöjä, joita yritysten olisi 
noudatettava, eikä seuraamuksia joko panna täytäntöön tai ne eivät vaikuta 
yrityksiin riittävästi.  
 
 

44. Suositamme, että perustetaan EU:n sertifiointijärjestelmä, joka osoittaisi GDPR-
asetuksen (yleisen tietosuoja-asetuksen) noudattamisen avoimella tavalla ja 
jolla varmistettaisiin, että tietosuojaa koskevat tiedot esitetään 
helppokäyttöisellä, selvällä ja yksinkertaisella tavalla. Sertifiointi olisi 
pakollinen, ja se olisi asetettava näkyville verkkosivustoille ja alustoille. 
Sertifioinnin myöntäisi riippumaton Euroopan tasoinen sertifioija, joka on jo 
mahdollisesti olemassa tai joka perustettaisiin nimenomaisesti tätä varten ja 
jolla ei ole yhteyttä kansallisiin hallituksiin tai yksityiseen sektoriin. 
 
Suositamme tätä, koska tällä hetkellä on mahdotonta tai lähes mahdotonta 
selvittää, miten hyvin kukin yritys suojaa tietoja, eivätkä käyttäjät/asiakkaat voi 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. 
  
 

45. Suositamme, että GDPR-asetusta (yleistä tietosuoja-asetusta) selitetään 
paremmin ja siihen liittyvää viestintää parannetaan laatimalla noudattamista 
koskeva vakioteksti, jossa käytetään yksinkertaista ja selkeää kieltä, jonka 
kaikki ymmärtävät. Tekstissä olisi esitettävä keskeinen viesti ja/tai keskeiset 
periaatteet. Suostumuksen antamisen olisi oltava näkyvämpi (esim. sovellus, 
joka pyytää nimenomaista suostumusta puhelimeen pääsyyn). Tähän olisi 
yhdistettävä tiedotuskampanja (myös TV:ssä) ja pakollisten kurssien 
tarjoaminen (ainakin niille, jotka työskentelevät datan parissa) ja neuvojen 
antaminen apua tarvitseville. 
 
Suositamme tätä, koska tällä hetkellä GDPR-asetuksen teksti on liian 
epämääräinen ja tekninen, tiedon määrä on valtava eivätkä tiedot ole kaikkien 
saatavilla. Viestintä ei myöskään ole samanlaista kaikissa maissa, ja sen 
ulkopuolelle jäävät usein eri ryhmät, kuten ikääntyneet ja digitaaliympäristön 
ulkopuolella elävät. 
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Alateema	5.4	Terve	digitalisaatio	
 

46. Suositamme, että EU puuttuu valeuutisten ongelmaan kahdella tavalla: 
● antamalla lainsäädäntöä, jonka mukaan sosiaalisen median yritysten on 

otettava käyttöön koneoppivia algoritmeja, joiden avulla voidaan tuoda 
esiin sosiaalisessa ja uudessa mediassa olevien tietojen luotettavuus 
tarjoamalla käyttäjälle tietolähteet, joiden faktat on tarkastettu. 
Suositamme, että asiantuntijat tarkastavat algoritmit niiden toimivuuden 
varmistamiseksi. 

● toteuttamalla digitaalisen alustan, jolla arvioidaan perinteisen median 
(esim. television, painettujen lehtien, radion) tiedot poliittisista ja 
taloudellisista intresseistä riippumattomasti ja annetaan kansalaisille 
tiedot uutisten laadusta ilman mitään sensuuria. Alustan olisi oltava 
avoin julkiselle valvonnalle ja noudatettava tiukimpia 
avoimuusvaatimuksia, ja EU:n olisi varmistettava, että siihen 
kohdennettu rahoitus käytetään aiottuun tarkoitukseen. 
 

Suositamme tätä, koska eri tyyppiset tiedotusvälineet on otettava huomioon, ja 
uskomme, että seuraamukset tai sisällön poistaminen voivat johtaa sensuuriin ja 
rikkoa ilmaisunvapautta ja lehdistönvapautta. Suositamme, että asiantuntijat 
tarkastavat algoritmin toiminnan ja seuraavat sitä sen varmistamiseksi, että se 
toimii asianmukaisesti. Suositamme vielä, että alustan olisi oltava epäpoliittinen 
ja riippumaton, jotta varmistetaan avoimuus ja ilmaisunvapaus. Koska on 
mahdotonta hävittää kaikkia valeuutisia, näiden välineiden tarjoaminen 
kansalaisille auttaa vähentämään valeuutisten vaikutuksia Euroopassa. 
 
 

47. Suositamme, että EU toteuttaa erilaisia toimia internetin terveen käytön 
varmistamiseksi: 

● Ensinnäkin EU:n on käsiteltävä infrastruktuurien ja laitteiden puutetta, 
joka estää kansalaisia käyttämästä internetiä.  

● Suositamme myös, että EU kannustaa jäsenmaita antamaan koulutusta 
internetistä ja sen riskeistä kaikille ikäryhmille. Tämä voitaisiin tehdä 
tarjoamalla kouluissa kursseja lapsille ja nuorille ja laatimalla erilaisia 
ohjelmia ja opetussuunnitelmia, joilla saavutetaan aikuiset ja ikääntyneet 
kansalaiset. Kurssien sisällöstä olisi päätettävä Euroopan tasolla 
riippumattomien asiantuntijoiden ryhmässä.  

● Vaadimme, että EU toteuttaa kaikki tarvittavat toimet sen 
varmistamiseksi, että yhteiskunnan digitalisaatiossa ei jätetä 
ikääntyneitä ulkopuolelle ja taataan olennaisten palvelujen saaminen 
myös henkilökohtaisesti.  
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● EU:n olisi varmistettava, että jäsenmaat käyttävät kohdennetun 
rahoituksen aiottuun tarkoitukseen. 

 
Suositamme tätä, koska joissakin paikoissa Euroopassa on puutteelliset 
infrastruktuurit ja laitteistot, ja ennen kansalaisten kouluttamista on 
varmistettava yhteydet, koska joillakin alueilla on rajoituksia internetiin pääsyssä. 
Suositamme kursseja, joilla autetaan lapsia saavuttamaan digitaalinen lukutaito, 
muita ohjelmia, joilla autetaan vanhempia sukupolvia digitaalisessa siirtymässä, 
ja tarvittavien toimien toteuttamista, jotta varmistetaan, että digitaalinen 
siirtymä ei heikennä ikääntyneen väestönosan oikeuksia. 
  
 

48. Suositamme, että Euroopan unioni edistää kansalaisten koulutusta kaikissa 
jäsenmaissa, jotta parannetaan kriittistä ajattelua, skeptisyyttä ja faktojen 
tarkastusta. Tarkoituksena on opettaa, miten voi arvioida riippumattomasti, 
ovatko jotkin tiedot luotettavia vai ei. Tämä olisi toteutettava perusasteen 
koulutuksessa erityiskurssina, ja tällaista koulutusta olisi tarjottava myös 
muissa julkisissa tiloissa kaikenikäisille kansalaisille, jotka haluavat sitä 
hyödyntää. EU:n olisi varmistettava, että jäsenmaat käyttävät kohdennetun 
rahoituksen aiottuun tarkoitukseen. 
 
Suositamme tätä, koska katsomme, että valeuutisia on mahdoton hävittää 
kokonaan, joten koulutus auttaa kansalaisia tunnistamaan valeuutiset. Tällä 
tavoin valeuutisten vaikutus yhteiskuntaan ja kansalaisiin heikkenee. Se myös 
antaa yksilöille enemmän vaikutusvaltaa sen sijaan, että he olisivat riippuvaisia 
instituutioista luotettavien tietojen saamiseksi.  
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Liite: MUUT SUOSITUKSET, JOITA PANEELI TARKASTELI MUTTA JOITA EI HYVÄKSYTTY 
 

Osa-alue	3:	Oikeudenmukainen	yhteiskunta	

Alateema	3.2:	Yhtäläiset	oikeudet	

Suositamme, että EU luo mekanismin, jolla varmistetaan vähemmistöjen oikeuksien 
seuranta ja täytäntöönpano (esim. portaali tai virasto, johon voidaan tehdä valituksia).  
 
Suositamme tätä, koska uskomme, että jokainen voi ilmaista mielipiteensä ja jokaisella on 
oikeus pyytää ja saada apua. Virasto on tarpeellinen, jotta voidaan pienentää vähemmistöjen ja 
enemmistön välisiä jännitteitä. 
 
Alateema	3.3:	Oikeudenmukaisuus	/	Alateema	3.4:	Mahdollisuus	osallistua	

urheilutoimintaan	

 
Suositamme, että EU lisää tietoa liikunnasta roolimalleina toimivien julkisuuden henkilöiden 
avulla (esim. parlamentin tapahtumiin olisi sisällyttävä jonkinlaista liikuntaa, kuten 
venyttelyjä, kävelykokouksia tai vaikkapa hyppelyä). 
 
Suositamme	tätä,	koska	julkisuuden	henkilöiden	sitoutuminen	liikuntaan	lisää	tietoa	

asiasta.	

Osa-alue	5:	Eettinen	ja	turvallinen	digitalisaatio	

Alateema	5.3	Tietosuoja	

 

Suositamme, että luodaan verkkotunniste, johon tallennetaan henkilötietoja ja 
arkaluonteisia tietoja mutta jota voivat käyttää vain viranomaiset ja poliisi. Verkkoalustat ja 
myyjät käyttävät verkkokoodia, joka liittyy verkkotunnisteeseen ja tietoihin, jotka ovat 
merkityksellisiä tietyn toiminnan kannalta. Tämän tunnisteen kautta tapahtuvan tietojen 
jakamisen oletusasetuksen olisi oltava suostumuksen kieltäminen. Tiedot olisi annettava 
vain suoraan osallisena oleville osapuolille eikä kolmannelle osapuolelle. Jos tietoja 
annetaan kolmannelle osapuolelle, kansalaisen olisi voitava helposti kieltäytyä tästä. 
Tietojen olisi oltava saatavilla vain rajoitetun ajan tai vain tiettyä liiketoimea varten. Tietojen 
käytön hyväksynnällä olisi oltava päättymispäivä tai olisi määriteltävä selkeästi, mitä toimia 
yritys, jonka hallussa tiedot ovat, voi toteuttaa. 
 
Suositamme tätä, koska tällä hetkellä yritykset voivat kerätä kaikkia tietoja, myös 
henkilökohtaisia ja arkaluonteisia tietoja, ja voivat käyttää niitä moniin tarkoituksiin 
paljastamatta miten ja miksi. Toimijat saavat siten enemmän tietoja kuin ne tosiasiallisesti 
tarvitsevat palvelujen tarjoamiseksi ja voivat jälleenmyydä ja käyttää uudelleen tietoja ilman 
suostumusta. Näin taataan internetin käyttäjien vastuuvelvollisuus mutta säilytetään samalla 
suhteellinen anonymiteetti.  
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Euroopan tulevaisuuskonferenssi 
Eurooppalainen kansalaispaneeli 2: 

”Eurooppalainen demokratia / Eurooppalaiset arvot ja oikeudet, 
oikeusvaltioperiaate, turvallisuus”  

 
 
PANEELIN HYVÄKSYMÄT SUOSITUKSET (JOTKA ESITETÄÄN TÄYSISTUNNOLLE) 
 
Osa-alue 1: Oikeuksien ja syrjimättömyyden takaaminen  
 
Osa-alueen aihe 1.1 Syrjimättömyys / Osa-alueen aihe 1.2 Sukupuolten tasa-arvo  
 
1. ”Suositamme, että EU määrittelee vaatimukset syrjinnän torjumiseksi 
työmarkkinoilla (kiintiöt nuorille, ikäihmisille, naisille, vähemmistöille). Jos 
yritykset täyttävät vaatimukset, ne saavat tukia tai verohelpotuksia.” 
Suositamme, että lisätään työntekijöiden tietoisuutta 

● ylikansallisista ja kansallisista instituutioista (esim. ammattiliitoista) 
● mekanismeista, joilla varmistetaan, että yritykset noudattavat 

syrjintäkieltoa työpaikalla koskevia voimassa olevia sääntöjä 
● syrjintää työmarkkinoilla kokeneiden ryhmien (nuoret, ikäihmiset, naiset, 

vähemmistöt) koulutusohjelmista.  
 
Suositamme kaksivaiheisen EU:n lain hyväksymistä. Ensinnäkin laissa olisi 
myönnettävä tukea työntekijöiden palkkaamiseen tietyistä ryhmistä, joihin voi 
kohdistua syrjintää. Toiseksi siinä olisi velvoitettava työnantajat palkkaamaan 
työntekijöitä tällaisista ryhmistä tietyksi vähimmäisajaksi.” 
 
Suositamme tätä, koska EU:n vastuulla on taata vapaiden markkinoiden etujen ja 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien suojelun välinen tasapaino, joka olisi 
turvattava oikeudellisesti. Heterogeeniset ryhmät ovat yrityksille hyvä asia, koska 
niissä on monipuolista osaamista. Tuet ovat yrityksille lisäkannustin. 
 
2. ”Suositamme, että EU kehittää kannustinohjelman, jolla autetaan 
perustamaan kohtuuhintaisia päiväkoteja ja leikkipaikkoja suuriin ja pieniin 
yrityksiin. Yhteiset tilat ovat pienemmille yrityksille toteuttamiskelpoinen 
vaihtoehto tuen saamiseksi.  
Suositamme, että EU pakottaa yritykset perustamaan päiväkoteja 
työntekijöiden määrän mukaan.”  
 
Suositamme tätä, koska perhe- ja työelämän yhdistäminen parantaa työtulosta, 
vähentää työttömyyttä ja antaa vanhemmille, erityisesti naisille, mahdollisuuden 
jatkaa uraansa. Kun painotetaan sosiaalista ulottuvuutta, ehdotettu ratkaisu 
takaa lasten turvallisuuden ja vähentää vanhempien huolia. 
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Osa-alueen aihe 1.3 Ihmisoikeuksien sekä luonnon ja eläinten oikeuksien suojelu  
 
3. ”Suositamme, että eläinten hyvinvointi ja kestävyys maataloudessa 
turvataan muuttamalla tuotantoeläinten suojelusta annettua direktiiviä 
98/58/EY. On määriteltävä yksityiskohtaisemmat vähimmäisvaatimukset, 
joiden on oltava täsmällisiä, mitattavissa olevia ja aikasidonnaisia. 
Vähimmäisvaatimukset olisi asetettava niin, että eläinten hyvinvointi paranee 
ja samalla voidaan toteuttaa siirtymä kohti ilmasto- ja ympäristökestävää ja 
ekologista maataloutta.” 
 
Olemme kansalaisina sitä mieltä, että EU:ssa on tärkeää yhdenmukaistaa 
tiukemmat vähimmäisvaatimukset kotieläintaloutta varten. Tiedämme, että 
siirtymä saattaa aiheuttaa ongelmia joillakin maatalousaloilla, jotka hyötyvät 
tuista, ja aloilla, jotka ovat siirtymässä ekologiseen ja kestävään maatalouteen. 
Mielestämme on kuitenkin erittäin tärkeää varmistaa, että siirtymä toteutuu. 
 
4. ”Suositamme, että Euroopassa ja koko maailmassa edistetään ympäristö- ja 
ilmastoystävällisempää maataloutta verottamalla kaikkia negatiivisia päästöjä, 
torjunta-aineita, liiallista vedenkulutusta jne. niiden ympäristökuormituksen 
perusteella. Kaikkien EU:hun tuotavien maataloustuotteiden tullimaksuilla on 
poistettava kilpailuedut kolmansilta mailta, jotka eivät noudata samoja 
vaatimuksia kuin EU. Eläinystävällisen maatalouden edistämiseksi suositamme, 
että pitkän matkan eläinkuljetusten päästöjä verotetaan.” 
 
Tällaisen järjestelmän avulla on mielestämme mahdollista tukea siirtymää kohti 
ilmasto- ja ympäristöystävällistä maataloutta. 
 
5. ”Suositamme, että kaikkien valeuutisten keskellä edistetään 
riippumattomampaa, puolueettomampaa ja tasapainoisempaa uutisointia 
1. laatimalla EU:n tasolla direktiivi tiedotusvälineiden riippumattomuutta 
koskevista vähimmäisvaatimuksista ja 2. edistämällä kaikkien kansalaisten 
mediataitoja EU:n tasolla.” 
 
EU:n on laadittava direktiivi, jolla varmistetaan tiedotusvälineiden 
riippumattomuus ja sananvapaus. 
 
6. ”Suositamme, että maatalouden tehotuotannon tukeminen lopetetaan, jos 
se ei edistä siirtymää ilmasto- ja ympäristökestävään ja ekologiseen 
maatalouteen. Sen sijaan suositamme, että tuet suunnataan uudelleen 
tukemaan kestävää siirtymää.” 
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Tehomaatalouden tukemisen sijaan tuet olisi suunnattava uudelleen tiloille, jotka 
haluavat siirtyä noudattamaan eläinten hyvinvointia koskevia uusia 
vähimmäisvaatimuksia. 
 
Osa-alueen aihe 1.4 Oikeus yksityisyyteen  
 
7. ”Suositamme, että henkilötietoja käsitteleville yhteisöille asetetaan 
lupavaatimus EU:n tasolla. Näistä yhteisöistä on myös tehtävä vuosittain 
riippumattomia, ulkopuolisia tietosuojatarkastuksia. Niitä on rangaistava 
tietosuojaloukkauksista suhteessa niiden vuotuiseen liikevaihtoon tiukemmin 
kuin nykyisessä asetuksessa säädetään. Lupa on poistettava kahden 
peräkkäisen loukkauksen ja välittömästi vakavan loukkauksen jälkeen.”  
 
Suositamme tätä kaikkea, koska nykyiset säännöt (yleinen tietosuoja-asetus) 
eivät riitä. Yhteisöjä on valvottava paremmin ja niille on määrättävä 
seuraamuksia, jotta ne eivät loukkaa tietosuojaa ja oikeutta yksityisyyteen. 
 
8. ”Suositamme, että EU:n toimivaltaa vahvistetaan seuraavilla aloilla: 
1) tietosuojakoulutus, 2) tietosuojaa koskevan tietoisuuden lisääminen ja 
3) alaikäisten henkilötietojen suoja. Suositamme, että yleisessä 
tietosuoja-asetuksessa selkiytetään ja tiukennetaan alaikäisten tietojen 
käsittelyä koskevia sääntöjä, kuten suostumusta, ikätarkistusta ja laillisten 
huoltajien suorittamaa valvontaa koskevia sääntöjä. Suositamme myös, että 
yleiseen tietosuoja-asetukseen sisällytetään erityinen luokka, joka koskee 
alaikäisten arkaluonteisia tietoja (kuten rikosrekisteriä, terveystietoja, 
alastomuutta), jotta alaikäisiä suojellaan kaikenlaiselta hyväksikäytöltä ja 
syrjinnältä. ”  
 
Tätä suositusta tarvitaan, koska alaikäiset ovat erityisen haavoittuvia tietosuojan 
ja yksityisyyden suojan loukkauksille eikä suuren yleisön, erityisesti alaikäisten, 
opettajien ja huoltajien, tietoisuus tietosuojasta ole tällä hetkellä riittävää. 
Kaikkien on opittava käyttämään verkossa ja sen ulkopuolella olevaan dataan 
liittyviä palveluja ja turvaamaan lasten oikeus yksityisyyteen. Huoltajat voivat 
usein antaa suostumuksensa lasten tietojen käsittelyyn ilman, että he ovat täysin 
tietoisia asiasta, ja lapset voivat väärentää vanhempien suostumuksen. Tätä 
suositusta tarvitaan myös, koska erityisesti alaikäisille, huoltajille ja opettajille 
suunnattua asianmukaista EU:n laajuista tietosuojavalistuskampanjaa ei ole vielä 
toteutettu, vaikka sellainen olisi erittäin tärkeä.  
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9. ”Suositamme, että käyttöön otetaan standardoidut tietosuojakäytännöt ja 
helposti ymmärrettävät, tiiviit ja käyttäjäystävälliset suostumuslomakkeet, 
joissa kerrotaan selvästi, mikä tietojenkäsittely on ehdottoman välttämätöntä 
ja mikä valinnaista. Suositamme, että suostumuksen perumisesta tehdään 
helppoa, nopeaa ja pysyvää. Suositamme, että yhteisöjä kielletään 
rajoittamasta palvelujaan enemmän kuin on tarpeen, jos suostumusta 
valinnaiseen tietojenkäsittelyyn ei anneta.”  
 
Suositamme tätä, koska nykyiset EU:n säännöt eivät ole riittävän tarkkoja, 
suostumuksen peruminen on aikaavievää, väliaikaista ja monimutkaista eikä 
yhteisöjä kiinnosta tarjota palvelujaan niille, jotka pitävät kiinni 
tietosuojaoikeuksistaan. 
 
Osa-alue 2: Demokratian ja oikeusvaltion suojelu  
 
Osa-alueen aihe 2.1 Oikeusvaltioperiaatteen suojelu  
 
10. ”Suositamme, että ehdollisuusasetusta (2020/2092, hyväksytty 
16. joulukuuta 2020) muutetaan siten, että sitä sovelletaan kaikkiin 
oikeusvaltioperiaatteen rikkomisiin eikä pelkästään EU:n talousarvioon 
vaikuttaviin rikkomisiin.”  
 
Ehdollisuusasetus mahdollistaa EU:n maksujen keskeyttämisen jäsenvaltioilta, 
jotka rikkovat oikeusvaltioperiaatetta. Nykyisessä muodossa sitä sovelletaan 
kuitenkin vain rikkomisiin, jotka vaikuttavat tai uhkaavat vaikuttaa EU:n 
talousarvioon. Lisäksi ehdollisuusasetuksen nykyinen sanamuoto suojaa 
pikemminkin EU:n talousarviota ja EU:n toimielimiä kuin asianomaisten 
jäsenvaltioiden kansalaisia. Siksi suositamme, että asetuksen nykyistä tekstiä 
muutetaan siten, että se kattaa kaikki oikeusvaltioperiaatteen loukkaukset.  
 
11. ”Suositamme, että EU järjestää vuosittain oikeusvaltioperiaatetta 
käsitteleviä konferensseja sen jälkeen, kun vuotuinen oikeusvaltiokertomus 
(komission mekanismi oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen seuraamiseksi 
jäsenvaltioissa) on julkaistu. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava lähettämään 
konferenssiin sosiaalisesti monimuotoisia kansallisia valtuuskuntia, joihin 
kuuluu sekä kansalaisia että viranomaisia.”  
 
Konferenssi edistäisi EU:n kansalaisten vuoropuhelua oikeusvaltioperiaatteeseen 
liittyvistä kysymyksistä sekä kansalaisten ja vuotuisia oikeusvaltiokertomuksia 
laativien asiantuntijoiden vuoropuhelua. Uskomme, että osallistujat voivat 
keskinäisen arvostuksen ja jakamisen ilmapiirissä viedä parhaita käytäntöjä ja 
ideoita omiin kotimaihinsa. Lisäksi konferenssi lisäisi tietoisuutta ja ymmärrystä 
oikeusvaltioperiaatteesta sekä vuotuisen oikeusvaltiokertomuksen tuloksista ja 
sen taustalla olevasta prosessista. Sillä kiinnitettäisiin myös tiedotusvälineiden 
huomio ja annettaisiin kansalaisille mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja verrata 
niitä kertomuksen havaintoihin.  
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Osa-alueen aihe 2.2 Demokratian suojelu ja lujittaminen / Osa-alueen aihe 2.4 
Media ja disinformaatio  
 
12. ”Suositamme, että EU valvoo tiukemmin kilpailusääntöjään media-alalla 
varmistaakseen, että tiedotusvälineiden moniarvoisuutta suojellaan kaikissa 
jäsenvaltioissa. EU:n olisi torjuttava suuria mediamonopoleja ja 
tiedotusvälineiden hallitusten poliittisia nimitysprosesseja. Suositamme myös, 
että tulevassa EU:n medianvapaussäädöksessä on sääntöjä, joilla estetään 
poliitikkoja omistamasta tiedotusvälineitä tai vaikuttamasta vahvasti niiden 
sisältöön.”  
 
Suositamme tätä, koska EU:n kilpailusääntöjen valvonta edistää moniarvoista 
mediaympäristöä, jossa kansalaisilla on valinnanvaraa. Koska komissio laatii 
parhaillaan lakia EU:n mediamarkkinoiden eheyden turvaamiseksi 
(medianvapaussäädös), tässä laissa olisi myös otettava huomioon, etteivät 
poliitikot saisi omistaa tiedotusvälineitä tai vaikuttaa niihin. 
 
Osa-alueen aihe 2.3 Turvallisuus 
 
13. ”Suositamme, että EU:n toimielimet käyttävät tehokkaammin kaikkia 
käytettävissään olevia välineitä, mukaan lukien kansalliset 
kyberturvallisuuskeskukset ja Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto 
(ENISA), suojellakseen yksittäisiä ihmisiä, organisaatioita ja instituutioita 
kyberturvallisuusloukkausten aiheuttamilta uusilta uhilta ja tekoälyn käytöltä 
rikollisiin tarkoituksiin. Suositamme lisäksi, että unionista ja sen virastoista 
tulevat direktiivit pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja niistä tiedotetaan 
kaikissa jäsenvaltioissa.”  
 
Suositamme tätä, koska kansalaiset tarvitsevat neuvoja eivätkä he tiedä, mitä 
Euroopan unioni tekee näiden uhkien torjumiseksi. Suositamme tätä, koska nämä 
uhat ovat vakava kansallinen ja eurooppalainen turvallisuusongelma. 
Suositamme tätä, koska Euroopan pitäisi olla todellinen innovoija tällä alalla. 
 
14. ”Suositamme, että suhteissaan ulkopuolisiin maihin Euroopan unioni 
vahvistaa ensin yhteisiä demokraattisia arvoja rajoillaan. Suositamme, että 
vasta sitten Euroopan unioni toimii diplomatian ja vuoropuhelun kautta 
demokraattisen mallimme lähettiläänä niissä maissa, jotka ovat valmiita ja 
halukkaita ottamaan mallin käyttöön.” 
 
Suositamme tätä, koska meidän on katsottava sisäänpäin ennen kuin katsomme 
ulospäin. Eurooppa voi ja sen pitäisi tukea jäsenvaltioita niiden demokratioiden 
vahvistamisessa. Näyttämällä esimerkkiä ja tukemalla ulkopuolisten maiden 
demokratiapyrkimyksiä suojelemme myös itseämme. 
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Osa-alue 3: EU:n uudistaminen  
 
Osa-alueen aihe 3.1 Toimielinten uudistaminen  
 
15. ”Suositamme, että EU:n toimielinten nimiä muutetaan niiden tehtävien 
selkiyttämiseksi. Esimerkiksi Euroopan unionin neuvostoa voitaisiin kutsua 
Euroopan unionin senaatiksi, ja Euroopan komissiota voitaisiin kutsua 
Euroopan unionin täytäntöönpanokomissioksi.”  
 
Suositamme tätä, koska kansalaisten on tällä hetkellä vaikea ymmärtää kunkin 
Euroopan unionin toimielimen rooleja ja tehtäviä. Toimielinten nimet eivät 
vastaa niiden tehtäviä. Kansalaisten ei voida odottaa erottavan toisistaan 
Euroopan unionin neuvostoa, Eurooppa-neuvostoa ja Euroopan neuvostoa. On 
tärkeää välttää päällekkäisyyksiä.  
 
16. ”Suositamme, että Euroopan parlamentille hyväksytään vaalilaki, jolla 
yhdenmukaistetaan vaaleja koskevat ehdot (äänioikeusikäraja, vaalipäivä, 
vaalipiirejä, ehdokkaita, puolueita ja niiden rahoitusta koskevat vaatimukset). 
Euroopan kansalaisilla olisi oltava oikeus äänestää eri Euroopan unionin tason 
puolueita, joista kussakin on ehdokkaita useista jäsenvaltioista. Riittävän 
siirtymäkauden aikana kansalaiset voisivat edelleen äänestää sekä kansallisia 
että ylikansallisia puolueita.”  
 
Suositamme tätä, koska Euroopan unionin on rakennettava yhteenkuuluvuuden 
tunnetta, joka voitaisiin saavuttaa aidosti yhtenäisillä Euroopan parlamentin 
vaaleilla. Näissä yhteisissä vaaleissa pidetään Euroopan parlamentin jäseniä 
vastuuvelvollisina, ja vaalikampanjassa keskitytään yhteisiin eurooppalaisiin 
aiheisiin.  
 
Osa-alueen aihe 3.2 Päätöksenteko  
 
17. ”Suositamme, että luodaan verkkoalusta, jonka kautta kansalaiset voivat 
etsiä ja pyytää tietoa, jossa faktat on tarkistettu. Alusta olisi yhdistettävä 
selkeästi EU:n toimielimiin, se olisi jaettava eri aihealueisiin, ja sen olisi oltava 
helposti saatavilla (siihen voisi sisältyä esimerkiksi vihjepuhelin). Kansalaisten 
olisi voitava esittää kriittisiä kysymyksiä asiantuntijoille (kuten tutkijoille ja 
toimittajille) ja saada faktatietoon perustuvia vastauksia, joissa mainitaan 
myös lähteet.” 
 
Faktatietojen vapaa saatavuus on yhteiskunnallemme erittäin arvokasta, jotta 
kansalaiset ovat tietoisia valeuutisista ja disinformaatiosta ja osaavat suojautua 
niiltä. Tarvitsemme uskottavan ja riippumattoman tietolähteen, johon poliittiset, 
taloudelliset ja kansalliset edut eivät vaikuta. Lisäksi alusta voi muodostaa sillan 
(eli suoran yhteyden) kansalaisten ja EU:n välille. 
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18. ”Suositamme, että poikkeuksellisissa tapauksissa järjestetään EU:n 
laajuinen kansanäänestys kaikille Euroopan kansalaisille erittäin tärkeistä 
asioista. Euroopan parlamentin olisi käynnistettävä kansanäänestys, jonka olisi 
oltava oikeudellisesti sitova.”  
 
EU:n kansalaisten olisi voitava vaikuttaa suoremmin EU:n laajuisia asioita 
koskeviin tärkeisiin päätöksiin. Kansanäänestyksiä olisi kuitenkin järjestettävä 
vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, koska kustannukset ovat liian korkeat, jotta 
niitä voitaisiin järjestää säännöllisesti. Tiedämme, että tämä suositus saattaa 
edellyttää perussopimusten muuttamista ja kansallisten perustuslakien 
mukauttamista. 
 
19. ”Suositamme, että luodaan monikäyttöinen digitaalinen alusta, jolla 
kansalaiset voivat äänestää verkkovaaleissa ja -kyselyissä. Kansalaisten olisi 
voitava esittää perustelunsa äänestäessään tärkeistä kysymyksistä ja EU:n 
toimielimiltä tulevista lainsäädäntöehdotuksista. Alustan olisi oltava 
turvallinen, laajasti saatavilla ja erittäin näkyvä jokaiselle kansalaiselle.” 
 
Alustan tavoitteena on lisätä osallistumista EU-politiikkaan ja helpottaa 
kansalaisten mahdollisuuksia osallistua kuulemis- ja äänestysprosesseihin. 
Nykyiset työkalut ja prosessit eivät ole riittävän näkyviä, ja siksi tarvitsemme 
uuden integroidun työkalun näitä eri toimintoja varten. Lisäämällä osallistumista 
voidaan parantaa päätöksiä, lisätä luottamusta Euroopan kansalaisten 
keskuudessa ja parantaa koko Euroopan unionin toimintaa. 
 
20. ”Suositamme, että EU:n toimielinten äänestysjärjestelmiä arvioidaan 
uudelleen niin, että työssä keskitytään yksimielisyyteen. Äänten painotus olisi 
laskettava oikeudenmukaisesti, jotta voidaan suojella pienten maiden etuja.”  
 
Yksimielisyys on merkittävä haaste EU:n päätöksenteossa. Jäsenvaltioiden suuren 
määrän vuoksi sopimukseen on erittäin vaikea päästä. Euroopan unionin 
perussopimuksia olisi tarvittaessa muutettava yksimielisyyskysymyksen 
ratkaisemiseksi. 
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Osa-alueen aihe 3.3 Tiiviimpi yhdentyminen  
 
21. ”Suositamme, että EU tekee julkisia investointeja, joiden avulla voidaan 
luoda asianmukaisia työpaikkoja ja parantaa ja yhdenmukaistaa elämänlaatua 
koko EU:ssa, jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioissa (eli aluetasolla). On 
varmistettava valvonta, avoimuus ja tehokas viestintä kansalaisten suuntaan 
julkisten investointien toteuttamisessa ja annettava kansalaisille mahdollisuus 
seurata koko investointiprosessia. Elämänlaatuun tehtäviin investointeihin 
kuuluvat koulutus, terveys, asuminen, fyysiset infrastruktuurit ja hoivapalvelut 
vanhuksille ja vammaisille henkilöille kunkin jäsenvaltion tarpeet huomioon 
ottaen. Lisäinvestoinneilla olisi pyrittävä löytämään hyvä tasapaino työ- ja 
yksityiselämän välille terveellisten elämäntapojen mahdollistamiseksi.”  
 
Suositamme tätä, koska elämänlaadun yhdenmukaistaminen EU:ssa lisää 
taloudellista edistystä kaikkialla EU:ssa, mikä johtaa kohti yhtenäistä EU:ta. Tämä 
on perusluonteinen indikaattori kohti pidemmälle menevää EU:n yhdentymistä. 
Vaikka jotkin näistä mekanismeista ovat jo käytössä, mielestämme niissä on vielä 
parantamisen varaa. 
 
22. ”Suositamme, että kaikille jäsenvaltioille luodaan yhteinen perusta, joka 
perustuu taloudellisiin ja elämänlaatua koskeviin indikaattoreihin, jotta kaikilla 
on samat mahdollisuudet ja kaikki ovat samalla tasolla yhteisen 
talousrakenteen saavuttamiseksi. On tärkeää noudattaa yhteisen perustan 
luomisessa selkeää ja realistista aikataulua, jonka toimielimet asettavat 
asiantuntijoiden suosituksesta. Asiantuntijoita olisi myös kuultava siitä, miltä 
tällaisen yhteisen talousrakenteen pitäisi näyttää. On myös tärkeää tarkentaa 
yhteisen perustan määrittäviä indikaattoreita asiantuntijoiden avulla.” 
 
Suositamme tätä, koska jos meillä on oikeudenmukainen EU, meillä on 
yhtenäisempi Eurooppa. Meidän on oikeudenmukaisuuden vuoksi tarjottava 
koko EU:lle yhtäläiset mahdollisuudet ja yhteinen perusta. Yhteinen 
talousrakenne voidaan saavuttaa vasta, kun yhteinen perusta on luotu. 
 
23. ”Suositamme, että suuryrityksiä ja niiden tuloja verotetaan julkisten 
investointien edistämiseksi ja että verotulot investoidaan kunkin maan 
koulutukseen ja kehitykseen (T&K, apurahat, Erasmus jne.). On myös tärkeää 
keskittyä poistamaan veroparatiisit EU:sta.”  
 
Suositamme tätä, koska se auttaa ehkäisemään veronkiertoa ja veroparatiisien 
syntymistä sekä noudattamaan lainsäädäntöä. 
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Osa-alue 4: Eurooppalaisen identiteetin rakentaminen  
 
Osa-alueen aihe 4.1 Demokratiakasvatus  
 
24. ”Suositamme, että demokratiakasvatuksessa Euroopan unionissa pyritään 
parantamaan tietämystä ja saavuttamaan tietämyksen vähimmäistaso kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tähän kasvatukseen olisi sisällytettävä muun muassa EU:ta 
koskevat demokraattiset prosessit ja yleiset tiedot, joita olisi opetettava 
kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Tätä kasvatusta olisi edelleen rikastutettava 
erilaisilla demokraattisen prosessin opettamiseen tarkoitetuilla käsitteillä, 
joiden olisi oltava osallistavia ja ikätasoon sopivia.”  
 
Tämä suositus ja sen perustelut ovat tärkeitä, koska jos suositus pannaan 
täytäntöön, se johtaa sopusointuisempaan ja demokraattisempaan elämään 
Euroopan unionissa. Perustelut ovat seuraavat: nuoria valistettaisiin 
demokraattisista prosesseista, voitaisiin hillitä populismia ja disinformaatiota 
julkisessa keskustelussa ja vähentää syrjintää, ja kansalaisia voitaisiin valistaa ja 
osallistaa demokratiaan muutenkin kuin äänestysvelvollisuuden kautta. 
 
25. ”Suositamme, että nykyisiä ja kehittyviä käännöstekniikoita, kuten 
tekoälyä, kehitetään edelleen ja parannetaan ja niiden saatavuutta 
helpotetaan, jotta voidaan vähentää kielellisiä esteitä ja vahvistaa yhteistä 
identiteettiä ja demokratiaa Euroopan unionissa.”  
 
Tämä suositus ja sen perustelut ovat tärkeitä, koska jos suositus pannaan 
täytäntöön, se auttaa rakentamaan yhteistä eurooppalaista identiteettiä 
parantamalla kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisten välistä viestintää. 
 
26. ”Suositamme, että todennettavissa oleva tieto asetetaan helposti ja 
ymmärrettävästi kansalaisten saataville mobiilisovelluksessa, jotta voidaan 
parantaa avoimuutta, julkista keskustelua ja demokratiaa. Sovelluksella 
voitaisiin levittää tietoa esimerkiksi lainsäädännöstä, EU:ssa käytävissä 
keskusteluista ja perussopimusten muutoksista.”  
 
Tämä suositus ja sen perustelut ovat tärkeitä, koska jos suositus pannaan 
täytäntöön, se helpottaa viestintää lisäämällä tietoon perustuvaa keskustelua eri 
jäsenvaltioiden kansalaisten välillä sovelluksessa, jossa voi olla monia eri 
toimintoja. Sovellus olisi suunniteltava niin, että sillä on merkitystä kaikille ja se 
lisää uteliaisuutta ja parantaa teknisten tietojen saatavuutta ja houkuttelevuutta. 
Sovellusta olisi pidettävä täydentävänä lähteenä, jonka kautta levitetään EU:n 
suoraan virallisesti varmentamia tietoja, jotta voidaan parantaa luottamusta ja 
julkisen keskustelun avoimuutta ja auttaa kehittämään yhteistä eurooppalaista 
identiteettiä.  
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Osa-alueen aihe 4.2 Eurooppalaiset arvot ja identiteetti  
 
27. ”Suositamme, että EU perustaa erityisen rahaston EU:n kansalaisten välillä 
verkossa ja sen ulkopuolella tapahtuvaa lyhyt- ja pitkäkestoista 
vuorovaikutusta (vaihto-ohjelmat, paneelit, kokoukset) varten eurooppalaisen 
identiteetin vahvistamiseksi. Osallistujien olisi edustettava EU:n koko 
yhteiskuntaa, ja kohderyhmät perustuisivat erilaisiin kriteereihin, kuten 
demografisiin, sosioekonomisiin ja ammattikriteereihin. Rahaston tavoitteet 
on määriteltävä selkeästi eurooppalaisen identiteetin edistämiseksi, ja 
rahastoa on arvioitava säännöllisesti.”  
 
Suositamme tätä, koska tällaisen vuorovaikutuksen kautta kansalaiset voivat 
vaihtaa ajatuksia, ja pidemmät vaihdot antavat heille mahdollisuuden ymmärtää 
eri kulttuureja ja vaihtaa kokemuksia, kuten ammattikäytäntöjä. EU:n rahastoa 
tarvitaan, koska on tärkeää, että kaikki voivat osallistua, myös ne, jotka eivät 
yleensä osallistu. 
 
28. ”Suositamme, että EU panostaa disinformaation nopeaan torjuntaan 
tukemalla nykyisiä organisaatioita ja aloitteita, kuten disinformaatiota 
koskevia käytännesääntöjä ja eurooppalaista digitaalisen median 
seurantafoorumia, ja vastaavia aloitteita jäsenvaltioissa. Vastatoimia voisivat 
olla faktantarkistus, disinformaatiota koskevan tietoisuuden lisääminen, 
helposti saatavilla olevien tilastojen tarjoaminen, asianmukaisten 
seuraamusten määrääminen disinformaation levittäjille oikeudellisen kehyksen 
perusteella ja puuttuminen disinformaation lähteisiin.”  
 
Tämä suositus on tärkeä, koska EU:n sisältä ja sen ulkopuolelta tulevat väärät 
tiedot ja disinformaatio aiheuttavat ristiriitoja EU:n kansalaisten keskuudessa, 
polarisoivat yhteiskuntaa, vaarantavat demokratian ja vahingoittavat taloutta. 
Aiheen monimutkaisuuden vuoksi tarvitaan merkittäviä henkilöresursseja ja 
taloudellisia resursseja. 
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29. ”Suositamme, että 1) EU:n ja sen kansalaisten vuorovaikutusta verkossa ja 
sen ulkopuolella lisätään (esimerkiksi kysymällä kansalaisilta suoraan 
EU-asioista ja luomalla käyttäjäystävällinen alusta, jotta jokainen kansalainen 
voi olla vuorovaikutuksessa EU:n toimielinten ja EU:n viranhaltijoiden kanssa), 
ja 2) EU:n viranhaltijoille laaditaan peruskirja tai käytännesäännöt taikka 
ohjeita sen varmistamiseksi, että kansalaiset voivat osallistua EU:n 
päätöksentekoprosessiin, ilmaista mielipiteensä ja saada palautetta. Olisi 
oltava olemassa erilaisia vuorovaikutuskeinoja, jotta jokainen kansalainen voi 
osallistua.”  
 
Suositamme tätä, koska EU:n toimielimiin voi ottaa yhteyttä monin tavoin 
(verkkoalustat, edustuselimet), mutta näitä keinoja ei tunneta, ne eivät ole 
tehokkaita eivätkä ne ole avoimia. Saavutettavuudessa on valtavia eroja eri 
maiden välillä. Vuorovaikutusta lisäämällä ja sen laatua parantamalla EU:n 
kansalaisuus voidaan kokea omaksi. 
 
30. ”Suositamme, että eurooppalaiselle identiteetille ja arvoille 
(oikeusvaltioperiaate, demokratia ja solidaarisuus) annetaan erityinen asema 
maahanmuuttajien kotouttamisprosessissa. Mahdollisia toimenpiteitä voisivat 
olla ohjelmien luominen tai jo olemassa olevien (paikallisten) ohjelmien 
tukeminen, jotta voidaan edistää maahanmuuttajien ja EU:n kansalaisten 
välistä sosiaalista vuorovaikutusta tai ottaa yrityksiä mukaan 
maahanmuuttajien kotouttamista tukeviin ohjelmiin. Samalla olisi 
käynnistettävä vastaavia ohjelmia, jotta EU:n kansalaiset olisivat tietoisia 
muuttoliikkeeseen liittyvistä kysymyksistä.”  
 
Tämä suositus on tärkeä, koska sosiaalisen vuorovaikutuksen ohjelmilla voidaan 
tukea maahanmuuttajia heidän uudessa elämässään ja antaa muille kuin 
maahanmuuttajille mahdollisuus saada käsitys maahanmuuttajien arjesta. Jos 
maahanmuuttajat asuvat getoissa, heitä ei ole mahdollista kotouttaa maan ja 
EU:n yhteiskuntaan. Yhteistä politiikkaa tarvitaan, koska kun maahanmuuttajat 
saapuvat EU:n alueelle, he voivat mennä kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin. Paikallisia 
aloitteita olisi tuettava, koska paikallishallinnot käyttävät varat tehokkaammin 
kansalliseen tasoon verrattuna. 
 
Osa-alueen aihe 4.3 EU:sta tiedottaminen  
 
31. ”Suositamme, että EU tarjoaa enemmän tietoa ja uutisia Euroopan 
kansalaisille. Sen olisi käytettävä kaikkia tarvittavia keinoja kunnioittaen 
samalla tiedotusvälineiden vapautta ja riippumattomuutta. Sen olisi tarjottava 
tiedotusvälineille resursseja sekä laaja-alaista ja luotettavaa tietoa EU:n 
toimista ja politiikoista. EU:n olisi taattava, että kansalliset ja eurooppalaiset 
tiedotusvälineet välittävät tietoa tasapuolisesti kaikissa jäsenvaltioissa, ja 
varmistettava, että jäsenvaltiot kannustavat julkisia yleisradioyhtiöitä ja 
julkisia tietotoimistoja uutisoimaan EU-asioista.” 
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Suositamme tätä, koska henkilökohtaisen kokemuksemme ja eurobarometrin 
tietojen perusteella suurin osa Euroopan kansalaisista saa tietoa perinteisistä 
tiedotusvälineistä (lehdistö, radio ja televisio) ja näiden kanavien EU:sta nykyisin 
tarjoamat tiedot ovat hyvin niukkoja. Erityisesti julkisilla tiedotusvälineillä on 
julkisen palvelun tehtävä, joten tämän tehtävän hoitamiseksi on välttämätöntä 
uutisoida EU-asioista, jotka vaikuttavat eurooppalaisiin. Suositamme, että eri 
jäsenvaltioissa annetut EU:ta koskevat tiedot ovat samat, jotta voidaan edistää 
yhdentymistä ja välttää erilaisia tietoja eri kysymyksistä kussakin maassa. Jo 
olemassa olevien mediakanavien käyttö on helpompi toteuttaa ja edullisempaa 
kuin se, että luotaisiin uusi kanava, ja sillä saavutetaan sama lopputulos. Valmiiksi 
olemassa olevilla kanavilla on myös se etu, että ne ovat jo kansalaisten tiedossa. 
Kansalaisten ei pitäisi joutua valitsemaan eri kanavien välillä, jotta he voivat 
käyttää erilaista (kansallista tai eurooppalaista) sisältöä. 
 
32. ”Suositamme, että EU luo ja mainostaa monikielisiä verkkofoorumeja ja 
verkon ulkopuolella järjestettäviä kokouksia, joissa kansalaiset voivat 
käynnistää keskusteluja EU:n edustajien kanssa aiheesta ja asian 
maantieteellisestä laajuudesta riippumatta. Näillä foorumeilla ja kokouksilla 
olisi oltava määritelty lyhyt määräaika, jonka kuluessa kysymyksiin vastataan. 
Kaikki näitä tiloja koskevat tiedot olisi keskitettävä yhdelle viralliselle 
verkkosivustolle, jolla on erilaisia toimintoja, kuten tila usein kysyttyjä 
kysymyksiä varten, mahdollisuus vaihtaa ajatuksia, ehdotuksia tai 
huolenaiheita muiden kansalaisten kanssa ja mekanismi, jolla tunnistetaan 
suosituimmat ajatukset. Verkkosivustolle pitäisi joka tapauksessa olla helppo 
päästä, ja sillä olisi käytettävä ei-byrokraattista kieltä.” 
 
Suositamme tätä, koska se luo Euroopan kansalaisten ja EU:n edustajien välille 
suoran kanavan, jonka kautta he voivat keskustella ja olla vuorovaikutuksessa. Se 
antaa kansalaisille helpon pääsyn EU:ta koskevaan tietoon ja lisää heidän 
tietoisuuttaan olemassa olevista tiedoista. Se luo läpinäkyvämmän ja 
avoimemman EU:n ja auttaa kansalaisia jakamaan ongelmiaan ja ajatuksiaan ja 
saamaan vastauksia ja toimintapoliittisia ratkaisuja, ja se antaa heille 
mahdollisuuden osallistua ja vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia muiden 
kansalaisten kanssa. 
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33. ”Suositamme, että EU:n toimielimet ja edustajat käyttävät 
ymmärrettävämpää kieltä ja välttävät byrokraattisten ilmaisujen käyttöä 
viestinnässään samalla, kun ylläpidetään annetun tiedon laatua ja 
asiantuntemusta. EU:n olisi myös mukautettava kansalaisille suunnattua 
tiedottamistaan erilaisilla viestintäkanavilla ja yleisöprofiileilla (esimerkiksi 
sanomalehdet, televisio, sosiaalinen media). EU:n olisi erityisesti pyrittävä 
mukauttamaan viestintää digitaalisiin tiedotusvälineisiin, jotta se voisi 
paremmin tavoittaa nuoret.” 
 
Suositamme tätä, koska ymmärrettävän tiedon avulla EU voi tavoittaa enemmän 
Euroopan kansalaisia eikä vain niitä, jotka ovat valmiiksi aktiivisia. Kun käytössä 
on erityisiä uusia ja nykyaikaisia välineitä tietyille kohdeyleisöille, kansalaiset 
ymmärtävät paremmin EU:n toimia ja politiikkoja. Tämä koskee erityisesti niitä 
nuoria, jotka eivät koe EU:ta erityisen läheiseksi.  
 
 
Osa-alue 5: Kansalaisten osallistumisen lisääminen 
 
Osa-alueen aihe 5.1 Kansalaisten osallistuminen  
 
34. ”Suositamme, että riippumattomat kansalaistarkkailijat ovat läsnä kaikissa 
EU:n päätöksentekoprosesseissa. Kansalaisten edustajista olisi luotava foorumi 
tai pysyvä elin, jotta kaikille EU:n kansalaisille voidaan EU:n kansalaisina antaa 
merkityksellistä ja tärkeää tietoa. Nämä kansalaiset olisivat 
vuorovaikutuksessa kaikkiin muihin Euroopan kansalaisiin ylhäältä alaspäin ja 
alhaalta ylöspäin, mikä edistäisi edelleen kansalaisten ja EU:n toimielinten 
välistä vuoropuhelua.” 
 
On selvää, että kansalaiset ansaitsevat saada tietoa kaikista asioista, ja on 
varmistettava, että poliitikot eivät voi salata kansalaisilta tiettyjä asioita, joita he 
eivät mieluummin haluaisi heidän tietävän. Näin voitaisiin kuroa umpeen 
kansalaisten ja valittujen edustajien välinen kuilu luomalla uusia luottamuksen 
kanavia. 
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35. ”Suositamme, että EU aloittaa uudelleen keskustelun Euroopan 
perustuslaista, jotta voidaan luoda EU:n kansalaisten näkemyksiin perustuva 
perustuslaki. Kansalaisten olisi voitava äänestää tällaisen perustuslain 
luomisesta. Perustuslaissa olisi asetettava etusijalle ihmisoikeuksien ja 
demokratian arvojen sisällyttäminen, jotta vältetään ristiriidat jäsenvaltioiden 
kanssa. Perustuslain luomisessa olisi otettava huomioon aiemmat pyrkimykset, 
jotka eivät koskaan johtaneet perustuslakiin.”  
 
Tämä suositus on tärkeä, koska perustuslaki sitouttaisi nuoret EU-tason 
politiikkaan ja toimisi vastapainona nationalismin kasvaville voimille. Se tarjoaisi 
yhteisen määritelmän siitä, mitä demokratialla tarkoitetaan Euroopassa, ja se 
varmistaisi, että tämä toteutetaan yhdenvertaisesti kaikkien jäsenvaltioiden 
kesken. EU:lla on yhteiset demokratian ja ihmisoikeuksien arvot. Kansalaiset 
voisivat näin osallistua päätöksentekoprosessiin ja mieltää itsensä paremmin 
EU:n kansalaisiksi – siksi, että he ovat osallistuneet prosessiin.  
 
36. ”Suositamme, että poliitikot ovat entistä enemmän vastuussa niiden 
kansalaisten edustamisesta, joita heidät on valittu edustamaan. Erityisesti 
nuoret ovat vieraantuneita politiikasta, eikä heitä aina oteta vakavasti silloin, 
kun heidät otetaan mukaan. Vieraantuminen on kuitenkin yleismaailmallinen 
kysymys, ja kaikenikäisten ihmisten pitäisi olla aktiivisempia kuin he tällä 
hetkellä ovat.”  
 
Tämä suositus on tärkeä, koska demokratian määritelmää on päivitettävä. 
Meidän on muistutettava itseämme siitä, mistä demokratiassa todella on kyse. 
Demokratiassa on kyse ihmisten (EU:n kansalaisten) edustamisesta. Nuoret ovat 
kyllästyneitä ja pettyneitä poliitikkoihin, sillä he pitävät näitä eliitin jäseninä, jotka 
eivät jaa nuorten näkemyksiä. Siksi ihmiset olisi otettava mukaan nykyistä 
enemmän uusilla ja innostavilla tavoilla. Koulutusjärjestelmä, sosiaalinen media 
ja kaikki muut median muodot voisivat hoitaa tämän tehtävän koko elinkaaren 
ajan ja kaikilla kielillä. 
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Osa-alueen aihe 5.2 Kansalaisten osallistuminen  
 
37. ”Suositamme, että EU on lähempänä kansalaisia entistä painokkaammin, 
mikä tarkoittaa, että jäsenvaltiot otetaan mukaan edistämään kansalaisten 
osallistumista EU:ssa. EU:n olisi edistettävä kansalaisosallistumisen 
mekanismien käyttöä kehittämällä markkinointi- ja julkisuuskampanjoita. 
Kansalliset ja paikalliset hallitukset olisi velvoitettava osallistumaan tähän 
prosessiin. EU:n olisi taattava osallistavan demokratian foorumien 
vaikuttavuus.”  
 
Suositamme tätä, koska jo olemassa olevaa alustaa on vahvistettava ja 
tehostettava. EU:n on saatava enemmän palautetta kansalaisilta ja päinvastoin. 
EU:ssa ei käydä riittävästi keskustelua kansalaisten eikä hallitusten välillä. 
Kansalaiset eivät osallistu vetoomusten esittämiseen, koska he eivät tiedä, että 
prosessi on olemassa, tai koska he eivät usko tällaisen vetoomuksen onnistuvan. 
 
38. ”Suositamme, että EU laatii ja toteuttaa kouluille ohjelmia siitä, mitä EU:ssa 
parhaillaan tehdään nykyisten osallistumismekanismien osalta. Nämä ohjelmat 
olisi sisällytettävä Euroopan kansalaisuutta ja etiikkaa käsitteleviin koulujen 
opetussuunnitelmiin, joiden sisällöt ovat ikätasoon sopivia. Myös aikuisille 
pitäisi olla ohjelmia. Kansalaisten saatavilla olisi oltava elinikäisen oppimisen 
ohjelmia, joilla lisätään heidän tietämystään EU:n kansalaisten 
osallistumismahdollisuuksista.”  
 
Suositamme tätä, koska se on tärkeää lastemme tulevaisuuden kannalta. 
Kansalaiset haluavat tietää, miten he voivat saada äänensä kuuluviin. On tärkeää, 
että he tuntevat tarkat mekanismit ja sen, miten niitä voidaan käyttää, jotta 
heidän äänensä kuullaan EU:ssa. Se on tärkeää kaikkien Euroopan kansalaisten 
tasa-arvoisen osallisuuden kannalta. Euroopan kansalaisina meidän on 
tiedettävä, miten voimme käyttää oikeuksiamme. Euroopan kansalaisina meillä 
on oikeus tähän tietoon. 
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Osa-alueen aihe 5.3 Kansalaisten osallistuminen  
 
39. ”Suositamme, että Euroopan unioni järjestää kansalaiskokouksia. 
Suositamme vahvasti, että niitä kehitetään oikeudellisesti sitovalla ja 
pakollisella lailla tai asetuksella. Kansalaiskokoukset olisi järjestettävä 
12-18 kuukauden välein. Kansalaisten osallistumisen ei pitäisi olla pakollista, 
mutta siihen pitäisi kannustaa, ja kokoukset olisi järjestettävä rajoitetun 
toimeksiannon pohjalta. Osallistujat on valittava sattumanvaraisesti 
edustavuusvaatimuksia noudattaen, mutta heidän ei pitäisi edustaa mitään 
organisaatiota eikä heitä pitäisi kutsua kansalaiskokoukseen heidän 
ammatillisen roolinsa takia. Tarvittaessa annetaan asiantuntijatukea, jotta 
kokouksen jäsenillä on riittävästi tietoa pohdintaa varten. Päätöksenteko on 
kansalaisten käsissä. EU:n on varmistettava, että poliitikot sitoutuvat 
kansalaiskokouksissa tehtyihin kansalaispäätöksiin. Jos kansalaisten 
ehdotukset jätetään huomiotta tai hylätään suoraan, EU:n toimielinten on 
vastattava päätöksestä ja perusteltava se.” 
 
Suositamme kansalaiskokousten käyttöönottoa, koska haluamme, että 
kansalaisilla on läheisempi suhde EU:n toimielimiin ja että he osallistuvat suoraan 
päätöksentekoon yhdessä poliitikkojen kanssa, mikä lisää yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja suoraa vaikuttavuutta. Lisäksi vaadimme puolueilta ja niiden 
vaaliohjelmilta vastuuvelvollisuutta kansalaisten suuntaan. 
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Liite: MUUT PANEELIN KÄSITTELEMÄT SUOSITUKSET, JOITA EI HYVÄKSYTTY 
 
Osa-alue 1: Oikeuksien ja syrjimättömyyden takaaminen  
 
Osa-alueen aihe 1.1 Syrjimättömyys / Osa-alueen aihe 1.2 Sukupuolten tasa-arvo  
 
”Suositamme, että EU ottaa vähemmistöt aktiivisesti mukaan 
päätöksentekoon, joka koskee valtion instituutioiden (esimerkiksi poliisin ja 
kansalaisjärjestöjen) keskeisiä näkökohtia. Suositamme, että EU perustaa 
neuvottelukunnan, jonka vähemmistöt valitsevat suoraan. Sen kokoonpanossa 
olisi oltava pääasiassa vähemmistöjen edustajia, ja siihen olisi kuuluttava myös 
kansalaisjärjestöjä. Neuvottelukunnalla olisi oltava koulutustehtävä 
koulutettaessa viranhaltijoita huolehtimaan vähemmistöjen tarpeista. Tällä 
elimellä olisi oltava veto-oikeus vähemmistökysymyksissä.” 
Suositamme tätä, koska vähemmistöjen ääntä ei kuulla tarpeeksi. Niiden pitäisi 
puhua omasta puolestaan, itsenäisesti ja ammattimaisella tasolla, minkä vuoksi 
yhdistimme äänestämisen ja asiantuntemuksen kautta tapahtuvan edustuksen. 
 
Osa-alue 2: Demokratian ja oikeusvaltion suojelu  
 
Osa-alueen aihe 2.2 Demokratian suojelu ja lujittaminen / Osa-alueen aihe  
2.4 Media ja disinformaatio  
 
”Suositamme, että Euroopan tasolla perustetaan audiovisuaalisten, 
painettujen ja digitaalisten tiedotusvälineiden seurantavirasto. Viraston olisi 
seurattava, että kansalliset tiedotusvälineet noudattavat puolueetonta ja 
objektiivista prosessia sisältönsä tuottamisessa. Disinformaation estämiseksi 
viraston olisi tarjottava pisteytysjärjestelmä kansallisten tiedotusvälineiden 
luotettavuudesta. Tämän pisteytysjärjestelmän pitäisi olla kansalaisille helposti 
ymmärrettävä.”  
 
Suositamme tätä, koska meidän on arvioitava tiedotusvälineitä ja niiden 
luotettavuutta mutta myös tiedotusvälineiden monimuotoisuutta EU-maissa. 
EU:n virasto olisi objektiivisin keino varmistaa tämä. Lisäksi kansalaiset voivat 
pisteytysjärjestelmän avulla tehdä tietoon perustuvia valintoja ja kannustaa 
tiedotusvälineitä tarjoamaan luotettavia uutisia. Jos pisteytysjärjestelmä 
osoittautuu riittämättömäksi tiedotusvälineiden luotettavuuden varmistamiseksi, 
viraston olisi saatava myös toimivalta määrätä seuraamuksia. 
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Osa-alue 5: Kansalaisten osallistumisen lisääminen 
 
Osa-alueen aihe 5.1 Kansalaisten osallistuminen  
 
”Suositamme, että perustetaan kansalaisten edustuselin, joka keskustelee 
päätöksenteosta ja vaikuttaa siihen merkittävällä tavalla aina, kun EU:n tasolla 
päätetään jostakin asiasta, jolla on suuri merkitys Euroopan kansalaisille (sen 
mukaan, mitä kansalaiset päättävät – mahdollisesti kyselyn avulla). Tämän 
pitäisi olla moninainen ryhmä, jossa on noin 100 kansalaista kaikista EU-maista 
niin, että kustakin maasta on tasavertainen edustus. Tämän pitäisi olla 
kokoonpanoltaan muuttuva ryhmä, jonka jäsenet vaihtuvat määräajoin.”  
 
Tämä suositus on tärkeä, koska on tärkeää välttää korruption kaltaisia ongelmia, 
joita pysyvä edustuselin voi aiheuttaa, ja koska on elintärkeää, että tällaisessa 
elimessä on tasavertainen edustus kaikista maista, jotta vältetään 
epäoikeudenmukainen päätöksentekovalta. Näin toimimalla vältyttäisiin 
haasteilta, jotka liittyvät jatkuvaan kokoontumiseen tai teknologian 
hyödyntämiseen etäältä.		
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Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi 
Eurooppalainen kansalaispaneeli 3: 

”Ilmastonmuutos, ympäristö / Terveys” 
 

 
PANEELIN HYVÄKSYMÄT SUOSITUKSET (SIIRRETÄÄN TÄYSISTUNNOLLE) 
 

Osa-alue	1:	Parempi	elämäntapa		
 
Alateema	1.1	Terveet	elintavat		

 
1. Paneeli suosittaa, että EU myöntää tukea luonnonmukaiselle maataloudelle 

esimerkiksi tarjoamalla kannustimia luonnonmukaisille torjunta-aineille, jotta 
luonnonmukaiset tuotteet olisivat edullisempia. Lisäksi EU:n on tuettava 
luonnonmukaista ja kestävää maataloutta koskevaa viljelijöiden koulutusta, ja 
monokulttuurista maataloutta olisi vältettävä. Pienille luonnonmukaisille 
tiloille, muuhun kuin tehotuotantoon perustuville tiloille ja niille, joilla on 
lyhyet toimitusketjut, olisi annettava tukea kilpailukyvyn parantamiseksi.  

 
Luonnonmukaisten tuotteiden tukeminen parantaisi niiden kohtuuhintaisuutta. 
Lyhyitä toimitusketjuja käyttäviä valintamyymälöitä olisi autettava, ja 
pienviljelijöitä olisi tuettava järjestämällä heille mahdollisuuksia myydä 
tuotteitaan. Tämän avulla on mahdollista saada tuoreempia tuotteita. Muiden 
kuin luonnonmukaisten tuotteiden alhaisista hinnoista ei myöskään ilmene niistä 
aiheutuva haitta. 
 
 

2. Paneeli suosittaa, että vertikaalista viljelyä koskevaa innovointia tuetaan EU:n 
investoinneilla. 

 
Vertikaalisen viljelyn avulla voidaan säästää maata, jota voitaisiin sen sijaan 
käyttää metsätalouteen. Se ei myöskään edellytä torjunta-aineiden käyttöä, 
minkä vuoksi luonnonmukaisia elintarvikkeita voidaan tuottaa enemmän. 
Ilmastonmuutoksen seurauksena yleistyneet huonot sääolot eivät myöskään 
vaikuta vertikaaliseen viljelyyn, ja se mahdollistaa lyhyemmät toimitusketjut.  
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3. EU:n olisi asetettava vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat elintarvikkeiden 
laatua, elintarvikkeiden jäljitettävyyttä ja kausielintarvikkeiden käyttöä 
kouluruokaloissa. Terveellisten raaka-aineiden käyttöä kouluruoassa olisi sen 
vuoksi tuettava, jotta voidaan varmistaa, että oppilaille tarjottava ruoka on 
kohtuuhintaista ja laadukasta.  

 
Muodostamme nuorella iällä tottumuksia, jotka muovaavat asenteitamme 
terveyteen, joten kouluissa olisi kannustettava hyviä tottumuksia. Oppilaat voivat 
tuoda nämä opetukset kotiin. Kyse on myös sosiaalisesta 
oikeudenmukaisuudesta, koska jokaisella EU:ssa olisi oltava oikeus hyvään 
ruokaan kouluissa.  
 
 

4. Paneeli suosittaa investoimista uusiin pyöräkaistoihin ja nykyisten pyöräteiden 
parantamiseen, jotta pyöräilystä tulisi turvallista ja houkuttelevaa. 
Varmistetaan, että tieliikennesääntöjä koskevaa koulutusta on laajasti 
saatavilla kaikille ikäryhmille kaikkialla Euroopassa, erityisesti 
sähköpolkupyöriä käyttäville ja niille, joilla ei ole ajokorttia. Sähköpolkupyörien 
valmistajia olisi vaadittava antamaan tietoja sähköpolkupyörien käytöstä ja 
riskeistä. Suojataan pyöräilijöitä oikeudellisesti, jos heille tapahtuu 
onnettomuus ajoneuvon kanssa (ks. lainsäädäntö Hollannissa). Paneeli tukee 
erityisiä autottomia vyöhykkeitä kaupungeissa (kaupallisia alueita 
vahingoittamatta). Yleisesti ottaen pyöräilijöille ja jalankulkijoille annetaan 
etusija ja enemmän oikeuksia moottoriajoneuvoihin nähden samalla kun 
taataan liikenneturvallisuus ja liikennesääntöjen noudattaminen.  

 
Tämä on tärkeää, koska pyöräilystä on hyötyä yksilön terveydelle ja 
kansanterveydelle, ilmanlaadulle, melutasolle, ilmastolle ja kaupunkien 
keskustaliikenteelle. Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden on tunnettava olonsa 
turvalliseksi, kun otetaan huomioon sähköpyörien lisääntyvästä käytöstä 
aiheutuvat riskit. Pyöräkaistoja ei aina ole tai ne ovat huonolaatuisia.  

 
 

5. Paneeli suosittaa, että elintarvikkeiden tuotanto otetaan mukaan julkiseen 
koulutukseen. Puutarhojen perustamista kouluihin sekä 
kaupunkipuutarhahankkeita julkisilla ja yksityisillä alueilla subventoidaan ja 
tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Tilan, veden ja tuki-infrastruktuurin tarve 
on sisällytettävä kaupunkisuunnittelun puitteisiin. Esimerkiksi entisiä 
pysäköintialueita voitaisiin käyttää viherryttämiseen, rakennuksissa voisi olla 
pystysuoria puutarhoja tai rakennuslupien saamisen edellytyksenä voisi olla 
viheralueiden sisällyttäminen suunnitelmiin. Kaikissa jäsenvaltioissa olisi 
jaettava innovatiivisia ja parhaita käytäntöjä. 

 
Puutarhahankkeet edistävät kaupunkien ja asukkaiden selviytymiskykyä ja tuovat 
yhteen eri-ikäisiä ihmisiä ja yhteiskuntaryhmiä. Viheralueiden määrän kasvaminen 
parantaa elämänlaatua, ilmanlaatua, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä 
ympäristöä.  
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Alateema 1.2 Ympäristökasvatus  
 

 
6. Paneeli suosittaa, että EU antaa direktiivin, jonka mukaan kaupunkien 

kehitysohjelmien on täytettävä erityiset ympäristövaatimukset, jotta 
kaupungeista voidaan tehdä vihreämpiä. Direktiiviä on sovellettava yksityiseen 
ja julkiseen omaisuuteen ja tiloihin, kuten rakennettaviin uusiin rakennuksiin. 
Direktiivissä on asetettava vähimmäisvaatimukset sen varmistamiseksi, että 
rakennukset ja tilat ovat mahdollisimman vihreitä. ”Vihreydellä” tarkoitetaan 
tässä uusiutuvien energialähteiden käyttöä, energiankulutuksen vähentämistä, 
hiilidioksidipäästöjen alhaista tasoa ja kasvien sisällyttämistä arkkitehtonisiin 
hankkeisiin. 

 
Vihreämmät kaupungit auttavat aktiivisesti vähentämään ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia ja muun muassa hiilidioksidi- ja otsonipäästöjä, jotka vaikuttavat 
kielteisesti kansalaisten terveyteen. Vihreämpiin kaupunkeihin investoiminen 
edistää yhteisöjen kestävää kehitystä, jolla on pitkän aikavälin taloudellisia ja 
sosiaalisia hyötyjä. 

 
 

7. Paneeli suosittaa, että EU laatii, hyväksyy ja panee täytäntöön jäsenvaltioiden 
avustuksella yhteisen eurooppalaisen peruskirjan, jossa käsitellään kattavasti 
monitahoisia ympäristökysymyksiä. Peruskirja tarjoaa jäsenvaltioille puitteet 
kehittää säännöllisiä tiedotus- ja koulutuskampanjoita, joita levitetään kaikkien 
käytettävissä olevien mediakanavien sekä uuden tietoportaalin kautta. Näitä 
kampanjoita olisi järjestettävä kaikkialla EU:ssa ja kaikilla tasoilla 
ympäristötietoisuuden lisäämiseksi kaikkien kansalaisten keskuudessa.  

 
Jäsenvaltioiden välisen koordinoinnin puute heikentää nykyisten kampanjoiden 
tehokkuutta ja hidastaa toimia, joilla torjutaan ilmastonmuutoksen 
maailmanlaajuista haastetta. Yhteisellä peruskirjalla edistetään jäsenvaltioiden 
toimintasuunnitelmien välistä synergiaa sen varmistamiseksi, että toimet ovat 
vaikuttavampia. Lisäksi sillä varmistettaisiin, että kansalaisille välitetään 
yhtenäistä ja johdonmukaista tietoa siitä, miten heidän päivittäiset toimensa, 
kuten heidän valitsemansa kuljetusvälineet ja jätteenkäsittelytavat, vaikuttavat. 
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Osa-alue	2:	Ympäristön	ja	terveyden	suojelu		
 
Alateema	2.1	Terve	luonnonympäristö		

 
 

8. Paneeli suosittaa porrastettua yhtenäistä merkintäjärjestelmää, jossa esitetään 
kaikkien EU:ssa ostettavien tuotteiden koko ekologinen jalanjälki. EU:n 
ulkopuolelta peräisin olevien tuotteiden on noudatettava tätä 
merkintäjärjestelmää avoimella tavalla. Järjestelmän olisi perustuttava itse 
tuotteisiin sovellettaviin selkeisiin merkintäkriteereihin, ja siinä olisi käytettävä 
esimerkiksi QR-koodia, joka antaa yksityiskohtaisempaa tietoa tuotteesta.  

 
Nämä tiedot tuotteen elinkaaresta ovat olennaisen tärkeitä kaikille EU:n 
kansalaisille, jotta kuluttajat voivat vaikuttaa ostosvalinnoillaan. Tämän 
seurauksena EU:n kansalaiset tekevät vastuullisia päätöksiä ympäristönsuojelun 
edistämiseksi. 
 
 

9. Paneeli suosittaa lisää taloudellisia investointeja uusien ympäristöystävällisten 
energialähteiden tutkimiseksi ja niiden saantia odotellessa lisäinvestointeja 
nykyisiä optimaalisia energiantuotantoratkaisuja varten. Paneeli suosittaa 
myös, että EU:n kansalaisille tiedotetaan ja heitä valistetaan tietyistä 
energialähteistä täysin avoimesti. Kehotamme myös ottamaan huomioon 
energiantuotantoprosessin kaikki ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset nykyisiin 
ja tuleviin sukupolviin. 

 
Energiantuotannosta syntyy erittäin suuria hiilipäästöjä ja muita myrkyllisiä 
aineita, jotka vahingoittavat ilmastoa ja ilmanlaatua. EU:n direktiivien, IPCC:n 
raporttien sisältämien suositusten ja COP 26 -tavoitteiden noudattamiseksi 
tarvitaan lisää tutkimusta ja investointeja ilmastoneutraalin energiantuotannon 
saavuttamiseksi. 
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Alateema	2.2	Biodiversiteetin	suojelu		
 
 

10. Paneeli suosittaa kemiallisten torjunta-aineiden ja lannoitteiden huomattavaa 
vähentämistä kaikilla tilatyypeillä valvomalla tiukempien yhteisten 
vaatimusten soveltamista, nopeuttamalla luonnollisia vaihtoehtoja koskevaa 
tutkimusta ja tukemalla uusien ratkaisujen käyttöönottoa, viljelijöiden 
koulutus mukaan lukien.  

 
Vaikka vaihtoehtoisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden osalta on saavutettu 
edistystä, suurinta osaa niistä ei vielä voi käyttää suurtiloilla. Siksi tarvitaan 
johdonmukaisempia toimia uusien ratkaisujen kehittämiseksi. Tutkimusta olisi 
kannustettava julkisilla varoilla ja tiukemmilla torjunta-aineiden ja lannoitteiden 
käyttöä koskevilla normeilla. Tutkimustuloksia on levitettävä nopeasti EU:ssa. 

 
 

11. Paneeli suosittaa, että suojelualueita laajennetaan biodiversiteetin 
säilyttämiseksi (mukaan lukien nisäkkäät, linnut, hyönteiset ja kasvit) ja 
vahvistetaan oikeusnormeja, joka koskee ihmisen toimintaa näillä alueilla. 
Suojelualueita ei pidetä ainoastaan saarekkeina, vaan ne ovat vihreämpien 
kaupunkialueiden jatkeita yhdenmukaistettujen EU:n normien mukaisesti. 

 
Metsäkadon vuoksi biodiversiteettiin kohdistuu vakavia vaikutuksia. Yksi 
tärkeimmistä keinoista suojella maa-alueiden biodiversiteettiä on perustaa 
suojelualueita. On kuitenkin vaikeaa ylläpitää suojelualueita saastuneiden 
kaupunkien läheisyydessä tai välttää ihmisen vaikutusta, jos ympäristö ei ole 
luontoystävällinen.  Asuinalueista on tehtävä vihreämpiä ja ne on integroitava 
ympäröivään luontoon. 

 
 

12. Paneeli suosittaa, että maatalouden yleiset tuet suunnataan uudelleen 
pääasiassa hankkeisiin, jotka liittyvät kestävän maatalouden kehittämiseen, 
mukaan lukien luonnon ja työntekijöiden kunnioittaminen. Tuensaajien olisi 
noudatettava selkeitä ympäristönormeja, ja niitä olisi seurattava tarkasti. 

 
Katsomme, että olisi edistettävä ainoastaan kestävää maataloutta, mikä 
tarkoittaa sitä, että yleisiin tukiin nyt käytetyt varat on ohjattava uudelleen. 
Lisäksi käytettyjen varojen vaikuttavuutta voidaan lisätä keskittymällä 
pikemminkin muutoshankkeisiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin kuin vuotuisiin 
maksuihin. Maataloustoiminnan ja hankkeiden ekologisia vaikutuksia olisi 
seurattava paremmin. Myös työntekijöiden ihmisoikeuksia on tarkasteltava 
osana kestävyyttä.  

 



 

                   

 149 

 
13. Paneeli suosittaa, että EU varmistaa ympäristöystävällisiä maataloustuotteita 

koskevan rehellisen kilpailun vahvistamalla tiukemmat vaatimukset sekä EU:n 
omille että tuontituotteille ja varmistamalla tuotteiden jäljitettävyyden, 
merkinnät ja laadunvalvonnan. 

 
Kestävien maataloustuotteiden alhaisempi tuottavuus vaikuttaa niiden 
kustannuskilpailukykyyn. Tuontituotteiden olisi oltava samojen tiukkojen 
vaatimusten mukaisia, kun tarkastellaan niiden tuotannon ekologista vaikutusta. 
Tarvitaan viranomaisia, jotka pystyvät varmistamaan tuotujen 
maataloustuotteiden jäljitettävyyden. 

 
 

14. Paneeli suosittaa nopeaa ja laajamittaista uudelleenmetsitystä ja metsitystä 
maksimoimalla maankäyttöä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
hyödynnettyjen tai tuhoutuneiden metsien uudelleenmetsittämiseen ja 
pilaantuneiden maa-alueiden metsittämiseen. Olisi edistettävä uusia 
vastuullisempia ratkaisuja puun käytön parantamiseksi esimerkiksi 
korvaamalla muoveja ja muita kemiallisia materiaaleja, parantamalla 
biomassan energiatehokkuutta ja kierrättämällä puutuotteita. 

 
Uudelleenmetsittämisellä on selkeä myönteinen vaikutus ympäristöön ja 
biodiversiteettiin yleisesti. Samaan aikaan puuta on poltettava vähemmän. Sen 
sijaan korkean lisäarvon tuotteissa, esimerkiksi muovin korvikkeissa, on 
käytettävä ensisijaisesti puuta. 
 
Alateema	2.3	Turvallinen	ja	terveellinen	ruoka	

 
15. Paneeli suosittaa, että kestävän kehityksen periaatteiden vastaiset 

elintarvikepakkaukset, mukaan lukien muovipakkaukset ja muut 
biohajoamattomat materiaalit, poistetaan nopeasti ja asteittain käytöstä. 
Ehdotamme tämän tavoitteen saavuttamista tarjoamalla taloudellisia 
kannustimia yrityksille, jotka siirtyvät käyttämään täysin biohajoavia 
pakkausmuotoja, investoimalla vaihtoehtojen tutkimukseen ja ottamalla 
käyttöön seuraamuksia yrityksille, jotka eivät käytä biohajoavia pakkauksia. 

 
Muovijätettä, erityisesti mikromuovia, on yhä enemmän ja se hajoaa hitaasti. 
Muovin käyttäminen vahingoittaa elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta ja 
vaarantaa samalla ihmisten ja eläinten terveyden. Lisäksi voimassa oleva EU:n 
lainsäädäntö, jolla pyritään vähentämään biohajoamattomia pakkauksia, ei ole 
riittävä.  
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16. Paneeli suosittaa, että eläinten tehotuotanto lopetetaan asteittain ja eläinten 

epäkunnioittavat elinolosuhteet poistetaan. Ehdotamme yhteisten 
eläintuotannon normien käyttöönottoa (esim. eläinten enimmäismäärä, 
tarkoituksenmukainen ulkotila) ja voimakkaampia investointeja muihin kuin 
tehotuotannon menetelmiin (laajaperäinen ja kestävä maatalous) tarjoamalla 
tiloille taloudellisia kannustimia ja koulutusta muutoksen tukemiseksi. 

 
Tehoviljelyn asteittainen lopettaminen vähentää ympäristön saastumista ja 
edistää luonnon säilyttämistä. Lisäksi eläinten tehotuotannon asteittainen 
lopettaminen vähentää eläintautien torjuntaan tarvittavien lääkkeiden määrää ja 
parantaa elintarvikkeiden laatua. Tehotuotannossa ei myöskään kunnioiteta 
eläinten hyvinvointia, mutta on olemassa kestävämpiä tuotantomuotoja, kuten 
laajaperäinen kasvatus. Tukia tarvitaan myös viljelijöiden auttamiseksi näiden 
tuotantomuotojen käyttöön ottamisessa. 
 

 

17. Paneeli suosittaa tiukentamaan valvontaa, joka koskee antibioottien ja muiden 
eläinlääkkeiden tarpeettoman käytön kieltämistä eläinten rehun lisäaineissa. 
Siitä on tehtävä konkreettista! Ehdotamme, että antibioottien käyttö 
maataloudessa sallitaan ainoastaan silloin, kun se on ehdottoman 
välttämätöntä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi, eikä 
ennaltaehkäisevästi. Lisäksi on tarpeen tehdä lisäinvestointeja tehokkaampia 
antibiootteja koskevaan tutkimukseen, kehittää vaihtoehtoja ja hyödyntää 
samalla antibiootteja koskevaa nykyistä tutkimusta. 

 
Antibioottien teho ihmisillä vähenee, kun antibiootteja saaneista eläimistä 
peräisin olevia elintarvikkeita syödään. Lisäksi tarvitaan aikaa, jotta voidaan 
kehittää sopivia vaihtoehtoja olemassa oleville antibiooteille ja varmistaa, että 
maataloustuottajat tietävät niistä ja ovat valmiita käyttämään niitä. Toteamme, 
että antibiooteista on olemassa EU:n direktiivejä, mutta niitä ei ole pantu 
täytäntöön samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Lisäksi eläinlääkkeitä 
käytetään väärin doping-tarkoituksiin, joten asiaa koskevan lainsäädännön 
tiukentaminen lisää eläinten hyvinvointia ja parantaa niiden elämänlaatua. 
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18. Paneeli suosittaa, että EU:n lainsäädännössä edellytetään ilmoituksia 
hormonivalmisteiden ja hormonaalisten haitta-aineiden käytöstä 
elintarvikkeiden tuotannossa. Ilmoitukset koskisivat käytetyn lopputuotteen 
tyyppiä, määrää ja sille altistumista. Kaikkien näitä aineita sisältävien 
elintarvikkeiden pakkauksissa on oltava yksityiskohtaiset merkinnät, joissa on 
nämä tiedot ja aineiden käytön syyt. Lisäksi hormonivalmisteiden ja 
hormonaalisten haitta-aineiden vaikutuksia ihmisten terveyteen koskevaa 
tutkimusta on nopeutettava. 

 
Elintarvikkeiden jäljitys on tällä hetkellä puutteellista erityisesti 
hormonivalmisteiden ja hormonaalisten haitta-aineiden osalta. Katsomme, että 
elintarviketuotannossa tarvitaan avoimuutta vastuuvelvollisuuden 
varmistamiseksi. Kuluttajien olisi myös saatava tietää elintarvikkeidensa täysi 
koostumus ja voitava vapaasti valita, mitä he syövät. Tämän lisäksi 
hormonivalmisteita ja hormonaalisia haitta-aineita sisältävien elintarvikkeiden 
käyttämisen vaikutuksia ihmisiin (ja mahdollisia riskejä) ei ole tutkittu riittävästi. 

 
 

19. Paneeli suosittaa vähentämään jalostettujen elintarvikkeiden kulutusta 
verottamalla epäterveellisiä elintarvikkeita ja sijoittamalla kerätyt varat 
terveellisiin elintarvikkeisiin. Ehdotamme, että otetaan käyttöön terveellisiä 
elintarvikkeita koskeva ja jäsenvaltioiden parhaisiin käytäntöihin perustuva 
Euroopan laajuinen pisteytysjärjestelmä elintarvikkeiden merkitsemiseksi ja 
elintarvikkeiden terveysominaisuuksista kuluttajille tiedottamiseksi.  

 
Tällä tavoin kerättyjä varoja voidaan käyttää tiedotustoimien ja 
menekinedistämiskampanjoiden kehittämiseen, terveellisen ruoan priorisointiin 
koulutuksessa ja epäterveellisten elintarvikkeiden näkyvyyden vähentämiseen 
supermarketeissa. Terveellisiin elintarvikkeisiin investoiminen parantaa myös 
väestön yleistä terveyttä ja vähentää siten epäterveellisistä 
ruokailutottumuksista johtuvien terveysongelmien ratkaisemiseen tarvittavien 
julkisten varojen määrää. Lisäksi katsomme, että verotus ja tuet kannustavat 
yrityksiä valmistamaan terveellisempiä elintarvikkeita. 
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Osa-alue	3:	Talouden	ja	kulutuksen	uusi	suunta	
 
Alateema	3.1	Ylituotannon	ja	ylikulutuksen	säätely		

 
 

20. Paneeli suosittaa, että EU toteuttaa enemmän toimia, jotka mahdollistavat sen, 
että kuluttajat voivat käyttää tuotteita pidempään, ja kannustavat siihen. EU:n 
olisi torjuttava suunniteltua vanhenemista pidentämällä tuotteiden takuuta ja 
asettamalla varaosille enimmäishinta takuuajan jälkeen. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön korjauspalvelujen verohelpotus, kuten 
Ruotsissa on tehty. Valmistajien olisi ilmoitettava tuotteidensa odotettu 
käyttöikä. EU:n olisi annettava tietoa tuotteiden uudelleenkäytöstä ja 
korjaamisesta verkkoalustalla ja koulutuksen avulla. 

 
Poisheittämiseen ja kertakäyttöisyyteen perustuva yhteiskunta ei ole kestävä, 
koska se tuottaa liikaa jätettä. Toteuttamalla ehdotetut toimenpiteet siirrymme 
kohti yhteiskuntaa, joka käyttää uudelleen, korjaa ja vähentää kuluttamiaan 
tuotteita ja näin vähentää liikakulutusta. 
 
 

21. Paneeli suosittaa, että EU panee täytäntöön tiukemmat valmistusta koskevat 
ympäristönormit ja varmistaa oikeudenmukaiset työolot koko 
tuotantoketjussa. Tuotantoa koskevien EU:n normien olisi oltava kestävämpiä, 
kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukaistettuja ja niitä olisi sovellettava 
tuontitavaroihin. Normeihin olisi sisällyttävä myös sosiaaliset normit, kuten 
toimeentuloon riittävä palkka tavaroita tuottaville työntekijöille ja tehtaiden 
hyvät työolot. Jos tuotteet eivät vastaa näitä normeja, siitä on oltava 
seurauksia. 

 
On tärkeää vahvistaa yhtenäiset valmistusta koskevat ympäristö- ja sosiaaliset 
normit Euroopassa sen varmistamiseksi, että kaikki tarjolla olevat tuotteet 
tuotetaan kestävällä tavalla. Nämä toimenpiteet ovat ratkaisevan tärkeitä 
talouden uutta suuntaa ja yritysten tuotantomallien muuttamista varten. 
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22. Paneeli suosittaa, että EU ja jäsenvaltiot ottavat käyttöön toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan ympäristöä vahingoittavien tuotteiden mainontaa. Sellaisten 
tuotteiden, joiden kestävyyspistemäärä on alhainen, kaikessa mainonnassa olisi 
käytettävä pakollista mainintaa siitä, että ne ovat haitallisia ympäristölle. EU:n 
olisi kiellettävä sellaisten tuotteiden mainonta, jotka eivät ole ollenkaan 
kestäviä. 

 
Mainoksilla edistetään kulutusta, eikä ympäristöä vahingoittavia tuotteita pitäisi 
mainostaa. Tällä tavoin ihmiset eivät ole yhtä taipuvaisia ostamaan ympäristölle 
haitallisia tuotteita.  

 
 

23. Paneeli suosittaa, että EU ottaa käyttöön panttiin perustuvan 
palautusjärjestelmän infrastruktuuria kaikille lasista, muovista, alumiinista jne. 
valmistetuille kuluttajapakkauksille ja laajentaa sitä yhdenmukaisella tavalla 
kaikkialla EU:ssa. Valmistajien olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä 
palautetut säiliöt uudelleen steriloimalla ne eikä pelkästään kierrättämällä 
materiaalia. Elintarvike- ja juomapakkausten lisäksi järjestelmää olisi 
sovellettava myös muihin pulloihin ja säiliöihin, kuten sampoopulloihin. 

 
Tällä hetkellä kuluttajat hävittävät liikaa pakkauksia, mikä pilaa ja tuhoaa 
ekosysteemejämme. Panttiin perustuvat palautusjärjestelmät auttavat 
vähentämään jätettä motivoimalla kansalaisia tuomaan pakkauksia takaisin sen 
sijaan, että ne hävitettäisiin. Laajentamalla järjestelmää käytämme vähemmän 
resursseja ja vähennämme tuottamamme jätteen määrää. 
 
 
Alateema	3.2	Vähemmän	jätteitä	

 
 

24. Paneeli suosittaa, että EU:n tasolla edistetään kiertotaloutta koskevien 
politiikkatoimien tehostettua täytäntöönpanoa kohdistettuna sekä yrityksiin 
että kansalaisiin käyttämällä taloudellisia kannustimia niitä noudattaville. 

 
Jos tuotantoyritykset vähentävät henkilöstöään tai jopa keskeyttävät tai 
lopettavat toimintansa, monet ihmiset päätyvät työttömiksi. Työttömien 
uudelleenkoulutuksella edistetään ympäristön kannalta turvallisia käytäntöjä. 
Samalla vähennetään työttömyyttä ja edistetään monipuolisen talouden 
nykyaikaistamista. 
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25. Paneeli suosittaa, että EU sääntelee ympäristön kannalta turvallisten 
pakkausten (eli biohajoavista tai kierrätettävistä tuotteista valmistettujen 
pakkausten tai mahdollisuuksien mukaan pysyvämpien tuotteiden) käyttöä 
ja/tai sellaisten pakkausten käyttöä, jotka vievät vähemmän tilaa ja jotka 
sisältävät myös QR-koodin muodossa pakkausten kierrätys- ja/tai 
hävittämisprosessin kannalta olennaiset tiedot käytön jälkeen. 

 
Tämä suositus johtaa pakkausten vähenemiseen, jätteiden syntymisen ja siten 
saastumisen vähenemiseen ja näin ollen puhtaampaan ympäristöön ja viime 
kädessä hiilijalanjäljen pienenemiseen. Lisäksi tuottajien verorasitus kevenee. 
 
Alateema	3.3	Reilun	kaupan	tuotteet,	yhtäläinen	saatavuus	ja	oikeudenmukainen	

kuluttaminen		

 
26. Paneeli suosittaa, että Euroopan unioni luo oikeudellisen kehyksen, jolla 

varmistetaan, että eurooppalaiset kuluttajat voivat saada kohtuuhintaisia, 
paikallisia ja laadukkaita elintarvikkeita. 

 
EU:n tasolla ei tällä hetkellä ole yhteistä käsitystä siitä, mitä paikalliset ja 
laadukkaat elintarvikkeet ovat. Tämä puute on korjattava.  
Heikkolaatuisten tuotteiden tuonnilla on suora kielteinen vaikutus ympäristöön. 
Ilmastonmuutoksen torjumiseksi meidän on torjuttava kaikkia sen syitä, myös 
heikkolaatuisten tuotteiden tuontia.  Kuljetusmatkoja on lyhennettävä ja 
kausituotteita on suosittava.  
Tämä suositus on lupaava, koska sitä voitaisiin soveltaa myös muihin kuin 
elintarvikkeisiin. 
 
 

27. Paneeli suosittaa, että Euroopan unioni kannustaa rahoitusjärjestelyin 
tutkimus- ja kehitystyötä, jotta Euroopan markkinoille saadaan kestävämpiä ja 
kohtuuhintaisempia tuotteita. Euroopan unionin on myös kuultava kansalaisia 
päätöksenteon kaikilla tasoilla, myös paikallisella tasolla, jotta voidaan 
kartoittaa heidän kestäviä tuotteita koskevat tarpeensa. 

 
Katsomme, että kestäviä tuotteita koskeva tutkimus on puutteellista, ja 
tutkimukseen on kiireellisesti osoitettava enemmän varoja, jotta eurooppalaiset 
voivat saada kohtuuhintaisempia kestäviä tuotteita. 
Kansalaisten on osallistuttava päätöksentekoprosessiin. Tutkimus- ja 
innovointitoimien ohjelma on määriteltävä yhdessä kansalaisten kanssa.  
Kansalaisille on tiedotettava jatkotoimista ja heille on annettava palautetta.  
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28. Paneeli suosittaa, että Euroopan unioni kehittäisi sääntelymekanismin 
sisämarkkinoille tuleville muotituotteille. Tällä mekanismilla pyrittäisiin 
parantamaan kulutustottumuksia kestävyyskriteerit varmistavan indikaattorin 
avulla. 

 
Huonolaatuisia tuotteita Euroopan rajojen ulkopuolella ylituottava muotiala ei 
noudata eettisiä normeja eikä ole kestävää. 
On löydettävä oikeudenmukainen mekanismi, jonka avulla kuluttajat voivat 
parantaa kulutustottumuksiaan. On kuitenkin tärkeää olla korottamatta veroja, 
joilla on kielteisiä vaikutuksia eurooppalaisiin kuluttajiin, koska ne heikentävät 
heidän ostovoimaansa. 
Kuluttajan olisi tiedettävä, missä olosuhteissa hänen ostamansa tuotteet 
valmistetaan ja täyttävätkö ne kestävyyttä koskevat laatuvaatimukset. 
 

Osa-alue	4:	Kohti	kestävää	yhteiskuntaa		
 
Alateema	4.1	Uusiutuvaa	energiaa	nyt		
 

29. Paneeli suosittaa, että EU toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
hiilidioksidisuodattimista tehdään pakollisia erityisesti hiilivoimaloille 
siirtymäaikana niin kauan kuin olemme riippuvaisia perinteisestä energiasta. 
Lisäksi se suosittaa, että EU antaa rahoitustukea jäsenvaltioille, joilla ei ole 
varoja hiilidioksidisuodattimien käyttöönottoon. Tuen ehtona on Pariisin 
sopimukseen, vihreän kehityksen ohjelmaan ja mahdolliseen uuteen 
ilmastolainsäädäntöön liittyvien EU:n ilmastopolitiikkojen noudattaminen. 
Tämä on konkreettinen toimi, joka toteutetaan yhdessä turvallisen 
energiantuotannon tutkimukseen tehtävien jatkuvien investointien kanssa. 
Tarkoituksena on tukea EU:n jäsenvaltioita, jotta ne saavuttaisivat asteittain jo 
hyväksytyt yhteiset vähennystavoitteet. 

 
On tiedossa, että polttoaineiden käyttämisestä syntyy kasvihuonekaasuja, ja EU:n 
jäsenvaltioiden on vähennettävä tämäntyyppisen energian käyttöä Pariisin 
sopimuksen noudattamiseksi. Koska emme voi lopettaa hiilidioksidipäästöjä 
välittömästi ja koska olemme edelleen riippuvaisia hiilestä, meidän on 
toteutettava sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimenpiteitä. 
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on yhteinen etu, joka vaikuttaa kaikkiin 
kansalaisiin sekä jäsenvaltioissa että EU:n ulkopuolella, joten EU 
:lla on instituutiona omat vastuunsa. Se antaa suosituksia ja mahdollistaa 
ratkaisuja, koska jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa tavoitteita yksin. 
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30. Paneeli suosittaa, että eläinten tehojalostusta vähennetään metaanipäästöjen 

ja veden pilaantumisen vähentämiseksi. Tätä varten EU tarkistaa yhteistä 
maatalouspolitiikkaansa suunnatakseen tuet kestävälle ja paikalliselle 
maataloudelle, jota tuetaan muun muassa kuluttajille tarkoitetulla 
merkintäjärjestelmällä kestävästi tuotettujen lihatuotteiden tunnistamiseksi. 
Lisäksi kannustamme EU:ta investoimaan menetelmiin, joissa käytetään 
uudelleen eläintuotannosta ja muilta tuotannonaloilta peräisin olevaa jätettä. 

 
Väestönkasvu tarkoittaa lihan kysynnän kasvua tulevaisuudessa. Sen vuoksi lihan 
kulutusta on vähennettävä. 
Metaani aiheuttaa kasvihuonekaasuja, joten uskomme, että eläinten kasvatus on 
ilmeisin kohde, josta aloittaa päästöjen vähentäminen. 
Me kaikki tiedämme, että lihan kulutusta on vähennettävä, minkä vuoksi karjan 
määrää on vähennettävä. 
 
 

31. Paneeli suosittaa, että vaikka vihreän vedyn tuottaminen on resursseja 
kuluttava prosessi, koska on tuotettava 75 prosenttia energiaa, jotta saadaan 
25 prosenttia vetyä, tämäntyyppisellä energialla on useita myönteisiä puolia. 
Paras ratkaisu voi olla tuottaa energiaa ilman hiilidioksidia samalla kun 
kehitämme vihreää vetyä. Tuulienergiaa olisi käytettävä vihreän vedyn 
tuotantoon, ja EU:n olisi tehtävä enemmän investointeja ja lisättävä 
tuulienergian tuotantoa sekä varastoitava energiaa tulevia tarkoituksia varten. 
 
Vihreä vety on joustava energianlähde. Voimme varastoida sitä, ja kun sille on 
kysyntää, voimme käyttää sitä. Siitä ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä. 
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Alateema	4.2	Tuetaan	muutosta		

 
32. Suosittelemme, että EU perustaa pakottamis- ja palkitsemisjärjestelmän veden, 

maaperän ja ilman saastumisen ja säteilyn torjumiseksi.  Olisi määrättävä 
sakkoja saastuttajille, mikä olisi yhdistettävä asiantuntijaorganisaation 
pakolliseen tukeen, jonka tarkoituksena on erityisesti auttaa yhteisöjä 
poistamaan saasteita ja ennallistamaan ekosysteemiä. Tämän 
asiantuntijaorganisaation olisi oltava johtavassa asemassa saastumisen 
ehkäisemisessä ja valvonnassa. 

 
On tärkeää korostaa saastuttajien vastuuta ja kannustaa yksiköitä vähentämään 
ympäristön pilaantumista pyrkien saasteettomuuteen. On ratkaisevan tärkeää, 
että planeetta on terve, koska se liittyy suoraan hyvinvointiin ja 
olemassaoloomme tulevaisuudessa. 

 
 

33. Paneeli suosittaa, että EU perustaa erityisen verkkosivuston/-alustan, jolla 
esitetään monipuolista, säännöllisesti päivitettävää tieteellistä 
ympäristötietoa. Sen olisi oltava useiden asiantuntijoiden tarkastama, 
läpinäkyvä ja helposti kaikkien kansalaisten saatavilla. Verkkosivusto/-alusta 
liitetään foorumiin, jolla kansalaiset ja asiantuntijat voivat olla 
vuorovaikutuksessa. Paneeli kehottaa myös painokkaasti käynnistämään 
mediakampanjan kyseisen verkkosivuston/-alustan tunnetuksi tekemiseksi 
(esimerkiksi sosiaalisen median, kuten YouTuben, TikTokin ja LinkedInin 
kautta). 

 
Kaikilla kansalaisilla on oltava käytössään riippumattomia, tieteeseen perustuvia 
tietolähteitä, joiden avulla he pystyvät ymmärtämään ilmastonmuutokseen 
liittyviä kysymyksiä (kuten sen seuraukset ja tarvittavat toimet sen 
kääntämiseksi) ja selviytymään valeuutisista. Mediakampanjalla kansalaisille 
tiedotetaan verkkosivuston/-alustan olemassaolosta. On myös tärkeää, että 
verkkosivustolla/-alustalla esitettävät tiedot ovat ymmärrettäviä kaikille 
kansalaisille ja että ne, jotka haluavat tutustua aiheeseen syvemmin, saavat 
käyttöönsä myös lähdeaineistot. 

 
 

34. Paneeli suosittaa, että EU vähentää sellaisten tavaroiden tuontimääriä, joiden 
ekologinen jalanjälki ei vastaa EU:n vaatimuksia. 

 
Näin toimimalla varmistetaan, että EU:hun tuoduilla tavaroilla on vihreämpi 
jalanjälki. Tavoitteena on vähentää maailmanlaajuista saastumista. On myös 
tärkeää osoittaa muille maille, mitä vaatimuksia niiden olisi täytettävä, jos ne 
haluavat viedä tavaroita EU:hun. 



 

                   

 158 

 
 

35. Paneeli suosittaa, että EU edistää ja helpottaa ilmastonmuutosta koskevaa 
vuoropuhelua ja kannustaa siihen kaikilla päätöksentekotasoilla paikallistasolta 
(kansalaiset) maailmanlaajuiselle tasolle (kansalliselle, kansainväliselle ja 
mannertenväliselle), jotta voidaan vastata kaikkien osapuolten huolenaiheisiin. 

 
Vuoropuhelu ja yhteisymmärrys ovat paras tapa vastata 
ilmastonmuutoshaasteisiin, ja jos osapuolet ymmärtävät toisiaan, niillä on 
suurempi valmius yhteisen perustan löytämiseen. 
 
 
Alateema	4.3	Ympäristöystävällinen	liikenne		

 
 

36. Paneeli suosittaa, että EU tukee taloudellisesti unionin jäsenvaltioita 
maaseutualueiden yhteyksien parantamiseksi. Se olisi toteutettava 
kehittämällä eurooppalainen julkisen liikenteen verkko, joka perustuu 
kohtuullisiin hintoihin (etusijalla rautatiet) ja tarjoaa kannustimia julkisen 
liikenteen käyttöön. Tätä varten maaseutualueilla olisi kehitettävä myös 
internetyhteyksiä lyhyellä, realistisella aikataululla. 

 
Tämä suositus annetaan, koska maaseutu- ja kaupunkialueet eivät ole 
tasavertaisia julkisen liikenteen ja internetyhteyksien saatavuuden suhteen. 
Yhteinen Eurooppa-hanke vahvistuisi, kun kaikki kansalaiset kokisivat, että heillä 
on samat oikeudet. Julkisen liikenteen verkon ja internetyhteyksien 
parantaminen kannustaisi väestöä asettautumaan maaseutualueille. Tämä 
suuntaus vähentäisi saastumista, kun ruuhkaisissa kaupungeissa asuisi 
vähemmän ihmisiä. 

 
 

37. Paneeli suosittaa sellaisten olemassa olevien liikenneinfrastruktuurien 
parantamista, joiden käyttö on vähäistä tai joiden ekologisuutta on vielä 
mahdollista parantaa (sähköjunien käyttöönotto). Tällaiset prosessit olisi 
toteutettava siten, ettei ympäristönsuojelualueita vahingoiteta. 

 
Kun parannetaan olemassa olevaa infrastruktuuria, vältytään resurssien 
liialliselta käytöltä eikä aiheuteta vahinkoa biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisen kannalta tärkeille suojelualueille. Rautatieinfrastruktuurin 
lisääminen vähentäisi hiilidioksidipäästöjä ja lisäisi väestön siirtymistä 
kaupungeista maaseutualueille. 
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38. Paneeli suosittaa, että EU edistää sellaisten sähköajoneuvojen hankintaa, jotka 

ovat akkujen käyttöikää koskevien hyvän käytännön standardien mukaisia. Se 
voitaisiin toteuttaa kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin EU:n sovellettavilla 
kannustimilla ja parantamalla sähköinfrastruktuureja. Samaan aikaan olisi 
investoitava muiden saastuttamattomien teknologioiden, kuten 
biopolttoaineiden ja vedyn, kehittämiseen niille ajoneuvoille, joiden 
sähköistäminen on vaikeaa, kuten veneille ja kuorma-autoille. 

 
Tätä suositellaan, koska sähkön käyttö on nopein tapa vähentää ajoneuvojen 
päästöjä. Sen lisäksi energialähteinä olisi käytettävä esimerkiksi vetyä ja 
biopolttoaineita. Sähkö on paitsi nopein myös taloudellinen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Sen perässä tulevat biopolttoaineet. Pidemmällä 
aikavälillä vihreän vedyn olisi oltava täydentävä ratkaisu niiden liikennemuotojen 
osalta, joita ei voida sähköistää. 
 
 

Osa-alue	5:	Hoivaa	kaikille	
 
Alateema	5.1	Vahvistetaan	terveydenhuoltojärjestelmää		

 
 

39. Paneeli suosittaa, että Euroopan unioni turvaa yhteiset 
terveydenhuoltostandardit mutta myös pyrkii siihen, että terveydenhuollon 
ammattilaisia varten vahvistetaan kohtuulliset vähimmäispalkat, 
enimmäistyötunnit ja samat koulutusvaatimukset samoja tutkintoja varten 
kaikkialla Euroopan unionissa. 

 
Jos terveydenhuollon työntekijöitä varten ei ole yhteisiä 
terveydenhuoltostandardeja, yhteisiä palkkoja ja yhteistä koulutusta, 
jäsenvaltioiden väliset erot voivat johtaa epätasapainoisiin tilanteisiin eri puolilla 
Euroopan unionia. Terveydenhuollon standardointi voisi auttaa luomaan 
vahvemman, tehokkaamman ja häiriönsietokykyisemmän järjestelmän  
(covid-kriisin esimerkki EU:n järjestelmien vakaudesta). Se helpottaisi myös 
tietämyksen ja tiedon jakamista terveydenhuoltoalalla. 
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40. Paneeli suosittaa, että Euroopan unioni varmistaa, että hoidot ovat koko EU:ssa 
yhtä laadukkaita ja että niistä aiheutuvat paikalliset kustannukset ovat 
oikeudenmukaisia. Tämä voitaisiin varmistaa esimerkiksi laajentamalla 
Euroopan lääkeviraston (EMA) toimivaltuuksia tai perustamalla uusi 
erikoistunut eurooppalainen hankintavirasto, jolla olisi valtuudet neuvotella 
lääkkeiden hinnoista ja saada ne sopivammiksi kaikille jäsenvaltioille. 
Lääketeollisuuden monopolien riski on minimoitava. 

 
Saman tasoiset lääkkeet ja hoidot takaavat kaikille kansalaisille yhtäläiset 
oikeudet terveysasioissa EU:ssa. Hankintakapasiteetin laajentaminen varmistaa 
paremmat hankintasopimukset. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa 
monopolirakenteisiin ja lobbaukseen lääkealalla. Covid-kriisin hallinta on ollut 
hyvä esimerkki Euroopan unionin yhteisestä terveyshallinnasta. 
 
 

41. Paneeli suosittaa, että perustetaan eurooppalainen terveydenhuollon 
tietokanta, johon talletetaan potilastietoja käytettäviksi hätätilanteissa tai 
sairaustapauksissa. Osallistumisen olisi oltava vapaaehtoista, ja henkilötietojen 
suoja on varmistettava. 

 
Tietojen saatavuus ja niiden käyttö mahdollistavat nopean reagoinnin 
ihmishenkiä uhkaavissa tilanteissa. Hakkerointi ja väärinkäyttö ovat merkittäviä 
uhkia tällaisen eurooppalaisen terveydenhuollon tietokannan järjestelmässä, ja 
sen vuoksi tiedot on suojattava. Osallistuminen on vapaaehtoista, ja 
turvallisuuteen liittyvät uhat on luonnollisesti estettävä. 

 
 

42. Paneeli suosittaa, että Euroopan unioni kehittää edelleen ja synkronoi jo 
olemassa olevia terveysalan tutkimus- ja innovointiohjelmia, kuten tehdään 
nykyisen Horisontti Eurooppa -ohjelman puitteissa. Tieteellisten tuotosten ja 
tulosten olisi oltava vapaasti saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa. 

 
EU:n tason tieteellinen yhteistyö voisi rikastuttaa yksittäisten tutkijoiden 
tieteellisiä valmiuksia ja tietämystä. Tiedon jakaminen voisi esimerkiksi 
mahdollistaa varhaisen diagnosoinnin ja parantaa hoitoja ja siten vähentää 
vakavia ja kuolemaan johtavia sairauksia kaikkialla Euroopassa. Se edistäisi myös 
EU:n omavaraisuutta lääkkeiden ja laitteiden osalta. 
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43. Paneeli suosittaa, että Euroopan unioni lisää terveysalan yhteisiin tutkimus- ja 
innovointihankkeisiin osoitettuja määrärahojaan (leikkaamatta muiden 
terveyteen liittyvien EU:n ohjelmien budjettia). Samalla vahvistettaisiin 
yleisesti eurooppalaisia tiede- ja tutkimuslaitoksia. 

 
Terveyteen liittyvä tutkimus ja investoinnit vahvistavat pitkällä aikavälillä 
ennaltaehkäisevää lääketiedettä ja vähentävät terveyskustannuksia. Rahoituksen 
lisääminen voisi estää aivovientiä Euroopasta muihin kehittyneisiin maihin, joissa 
terveysalan T&K-toimintaan kohdennetut budjetit ovat suurempia. Tätä 
rahoitusta ei pitäisi ottaa jo olemassa olevista terveydenhuollon rahoitusvaroista. 
 
 
Alateema	5.2	Laajempi	terveyskäsitys		

 
 

44. Paneeli suosittaa terveysviikon viettämistä samalla viikolla kaikissa 
jäsenvaltioissa Euroopan unionin aloitteena. Tarkoitus on käsitellä kaikkia 
terveyskysymyksiä mutta keskittyä erityisesti mielenterveyteen. Terveysviikon 
aikana käsitellään kollektiivisesti kaikkia keskeisiä mielenterveyteen liittyviä 
aiheita ja tuodaan niitä esille yhdessä muiden, jo olemassa olevien aloitteiden, 
kuten Mental Health Europe -järjestön aloitteiden, kanssa. 

 
Tätä suositellaan, koska kaikkien EU:n kansalaisten olisi voitava tuntea itsensä 
hyväksytyksi ja osalliseksi, erityisesti jos he kärsivät mielenterveysongelmista. 
Lisäksi on tarpeen normalisoida mielenterveysongelmia ja lisätä tietoisuutta 
niistä sekä ehkäistä niihin liittyviä sosiaalisia ongelmia, kuten syrjintää. Koska 
mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet pandemian myötä ja todennäköisesti 
jatkuvat, tämä aloite on entistäkin tärkeämpi.  
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45. Paneeli suosittaa, että naisten hygieniatuotteita ei enää pidetä verotuksen 

kannalta ylellisyystuotteina, koska ne ovat välttämättömyystarvikkeita. Paneeli 
suosittaa myös, että lääketieteellisistä syistä, kuten fibromyalgian ja 
endometrioosin vuoksi, käytettäviä hormonaalisia ehkäisyvalmisteita 
kohdellaan verotuksessa tavanomaisena lääketieteellisenä hoitona. Lisäksi 
suositellaan, että Euroopan unioni edistää kaikkien (yksin elävien ja avioliitossa 
olevien) naisten yhdenmukaista mahdollisuutta saada lääketieteellisesti 
avustetun lisääntymisen hoitoja kaikissa jäsenvaltioissa.  
 
Joissakin Euroopan maissa naisten hygieniatuotteita verotetaan 
ylellisyystuotteina, mikä on epäoikeudenmukaista. Eräitä hormonaalisia 
ehkäisyvälineitä käytetään lääkinnällisiin tarkoituksiin, minkä vuoksi niitä olisi 
verotettava vastaavasti. Naisten lisääntymishoitoja, kuten koeputkihedelmöitystä 
ja munasolujen pakastamista, koskevat kelpoisuusehdot ovat erilaisia eri 
jäsenvaltioissa, joten Euroopan unionin on pyrittävä yhdenmukaistamaan ne. 

 
 
46. Paneeli suosittaa, että Euroopan unioni pyrkii painokkaasti vaikuttamaan 

kaikkiin jäsenvaltioihin siten, että niiden opetussuunnitelmiin tarvittaessa 
sisällytetään mielenterveyteen ja seksuaalikasvatukseen liittyviä aiheita. Jotta 
jäsenvaltioiden olisi helpompi ottaa tällaiset asiat mukaan koulujen 
opetussuunnitelmiin, Euroopan unionin olisi kehitettävä ja asetettava 
saataville mielenterveys- ja seksuaalikysymyksiä koskeva vakioitu 
opetusohjelma. 

 
Mielenterveyteen liittyvää syrjintää ja tabuja on vähennettävä. On myös 
vältettävä väärää tietoa ja epätieteellisiä lähestymistapoja. Lisäksi 
seksuaalikasvatus on perusedellytys terveen elämän ja yhteisöjen kannalta, ja se 
ehkäisee esimerkiksi teiniraskauksia ja muita ongelmia. 

 
 

47. Paneeli suosittaa, että Euroopan unioni kehittää paremman järjestelmän – 
hyviä käytäntöjä koskevan kansanterveysportaalin –, jolla se voi tiedottaa 
kaikista mielenterveyttä koskevista aloitteistaan jäsenvaltioissa ja kaikille 
kansalaisille. Euroopan parlamentin jäsenet voisivat esitellä näitä hyviä 
käytäntöjä toisilleen, jotta niistä tulisi paremmin tunnettuja kaikissa 
jäsenvaltioissa. 

 
Kansalaisilla ei ole riittävästi tietoa Euroopan unionin aloitteista, ja hyviä 
käytäntöjä jakamalla voimme oppia toisiltamme. 
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Alateema	5.3	Yhtäläinen	pääsy	terveyspalveluihin		
 
 

48. Paneeli suosittaa, että EU vahvistaa laadukasta hammashoitoa, myös 
ennaltaehkäisevää hoitoa, koskevat vähimmäisvaatimukset ja edistää niitä 
kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Lapsille, pienituloisille ja muille heikossa 
asemassa oleville ryhmille olisi tarjottava maksutonta hammashoitoa. EU:n 
olisi 15–20 vuoden kuluessa taattava, että kohtuuhintainen hammashoito on 
kaikkien saatavilla. 

 
Tätä suositellaan, koska tällä hetkellä monilla EU:n alueella asuvilla ihmisillä ei ole 
varaa hammashoitoon. Hammashoidon ja ennalta ehkäisevän hoidon puute 
vahingoittaa heidän terveyttään ja tulevaisuudennäkymiään. EU:n olisi aluksi 
vahvistettava hammashoitoa koskevat vähimmäisvaatimukset ja vaadittava 
maksutonta hammashoitoa lapsille ja pienituloisille. Lopulta jokaisella pitäisi olla 
oikeus saada laadukasta hammasterveydenhoitoa. 

 
  
49. Paneeli suosittaa, että terveys ja terveydenhuolto sisällytetään EU:n ja EU:n 

jäsenvaltioiden jaetun toimivallan piiriin. Tämän uuden alan sisällyttäminen 
jaetun toimivallan piiriin edellyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 4 artiklan muuttamista. 

 
Tätä suositellaan, koska Euroopan unionilla ei tällä hetkellä ole riittävästi 
toimivaltaa antaa lainsäädäntöä terveydenhuollosta. Covid-19-pandemia on 
osoittanut, että EU:lla on oltava suurempi rooli terveyspolitiikassa. 
Perussopimuksen muuttaminen tällä tavalla antaa EU:lle mahdollisuuden toimia 
tehokkaammin terveydenhuollon takaamiseksi kaikille EU:n kansalaisille sekä 
antaa sitovia asetuksia ja päätöksiä. 

 
 

50. Paneeli suosittaa, että EU asettaa ensiapukurssit maksutta kaikkien EU:n 
kansalaisten saataville. EU voisi harkita tällaisten kurssien tekemistä 
pakolliseksi opiskelijoille ja työntekijöille työpaikoilla (sekä julkisella että 
yksityisellä sektorilla). Näiden kurssien on oltava käytännöllisiä, toistuvia ja 
opiskelijoiden ikään mukautettuja. Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa olisi myös 
oltava vähimmäismäärä defibrillaattoreita eli sydäniskureita julkisilla paikoilla. 

 
Tätä suositellaan, koska monilla Euroopan unionin kansalaisilla ei ole valmiuksia 
toimia silloin, kun toinen henkilö tarvitsee apua, eivätkä he osaa 
ensiaputekniikoita. Tästä syystä menetetään monia ihmishenkiä. Kaikissa 
julkisissa paikoissa ei ole käytettävissä sydäniskureita. 
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51. Paneeli suosittaa, että Euroopan unioni varmistaa, että yksityiset 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat eivät hyödy epäoikeudenmukaisesti 
julkisista varoista eivätkä vie varoja julkisilta terveydenhuoltojärjestelmiltä. 
Euroopan unionin olisi annettava jäsenvaltioille vahvoja suosituksia julkisen 
terveydenhuollon rahoituksen lisäämiseksi. 

 
Tätä suositellaan, koska Euroopan unionilla ja Euroopan unionin jäsenvaltioilla on 
velvollisuus taata terveydenhuollon saatavuus kaikille kansalaisilleen. Lisäksi 
vahvempi julkinen terveydenhuoltojärjestelmä merkitsee myös parempaa 
valmistautumista tuleviin pandemioihin. 
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Liite: MUUT SUOSITUKSET, JOITA PANEELI TARKASTELI MUTTA JOITA EI HYVÄKSYTTY 
 

Osa-alue	1:	Parempi	elämäntapa		
 
Alateema	1.1	Terveet	elintavat		

 
 
Paneeli suosittaa, että EU antaa kaikille jäsenvaltioille suosituksen parhaista 
käytännöistä alkoholi- ja tupakkamainonnan kieltämiseksi tai rajoittamiseksi 
kaikissa tiedotusvälineissä kaikkien ikäryhmien osalta painottaen kuitenkin 
nuorta yleisöä. EU:n olisi varmistettava näiden tuotteiden myyntiä alaikäisille 
rajoittavien lakien noudattamisen valvonta. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
pantava täytäntöön lait, jotka koskevat tupakointia julkisilla alueilla, erityisesti 
oppilaitoksissa, ja määrättävä niistä seuraamuksia, ja perustettava erityisiä 
tupakointialueita. 

 
Epäterveellisiä elämäntapoja ei saisi esittää mainonnassa, ja niiden pitäisi olla 
vähemmän näkyvillä julkisessa elämässä. Alkoholi ja tupakka kuuluvat eniten 
käytettyihin haitallisiin aineisiin, ja tällä suosituksella ehkäistään näiden aineiden 
väärinkäyttöä.  

 
 

Paneeli suosittaa, että EU tukee jäsenmaita kestäväpohjaisten, terveellisten ja 
maistuvien ruokien laittoa koskevan opetuksen sisällyttämisessä kansallisiin 
opetussuunnitelmiin. EU voi tukea sitä terveellistä ruoanlaittoa koskevilla 
oppailla sekä verkossa että painetussa muodossa. Tätä olisi mainostettava 
ennakoivasti perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa nuoren yleisön 
tavoittamiseksi. Myös vanhempia olisi valistettava, jotta he oppivat, mikä on 
paras tapa käyttää ruokaa terveellisen elämäntavan omaksumiseksi. Tämän 
alan tutkimusta olisi edistettävä ja monipuolistettava.  

 
Koulujen ruoanlaitto- ja ravitsemuskurssit parantaisivat nuorten terveyttä ja 
hillitsisivät pikaruokien kulutusta. Kun lapsia koulutetaan, he kertovat 
oppimistaan asioista myös vanhemmilleen. Lisäksi vanhempien valistaminen 
terveistä elämäntavoista toimisi hyvänä esimerkkinä lapsille.  
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Paneeli suosittaa, että Euroopan komission HealthyLifestyle4All-
yleisökampanjaa, jossa on kyse terveellisistä elämäntavoista ja sosiaalisen 
aktiivisuuden hyödyistä, tehostetaan konkreettisin esimerkein ja 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla. Tiedotuskampanjat olisi 
määriteltävä hyvin jäsennetyille kohderyhmille, ja kutakin kohderyhmää varten 
olisi valittava asianmukaiset viestintävälineet. Lisäksi on tärkeää tarjota 
palkkio- ja kannustinjärjestelmiä myönteisen käyttäytymisen edistämiseksi. 
Kampanjoissa olisi oltava mukana vaikuttajia, julkisuuden henkilöitä tai 
viranomaisia. Niissä on tuotava esiin kaksinkertaiset hyödyt, jotka kohdistuvat 
sekä terveyteen että ympäristöön ja ilmastoon. Lisäksi kaikissa jäsenvaltioissa 
pitäisi olla saatavilla tukea maksuttomaan julkiseen liikuntaan. 

 
Terveemmillä elämäntavoilla on myönteinen vaikutus 
terveydenhuoltojärjestelmään, koska ne vähentävät terveysongelmia. Fyysinen 
terveys vaikuttaa mielenterveyteen ja onnellisuuteen. Nykyisiä kampanjoita ei 
tunneta tarpeeksi. Roolimallien ja vaikuttajien mukaan ottaminen lisää 
kampanjoiden tehokkuutta ja tekee niistä motivoivampia.  
 
Paneeli suosittaa tiedotuskampanjaa terveellisistä elintarvikkeista ja 
ravitsemuksesta. EU:n olisi edistettävä lihan ja sokerin verojen korottamista 
jäsenvaltioissa. Sen olisi tutkittava mahdollisuuksia erotella toisistaan 
terveelliset ja epäterveelliset elintarvikkeet ja sijoittaa ne eri alv-ryhmiin. 
Erittäin epäterveellisiin elintarvikkeisiin (kuten tupakkatuotteisiin) suositellaan 
lisättäväksi hyvin selkeitä varoitusmerkkejä. Lisäksi suositellaan Euroopan 
laajuista ravintoarvomerkintää, joka sisältää asiaankuuluvat tiedot ja QR-
koodin, joiden avulla kuluttajat voivat perustaa valintansa paremmin tietoon. 
Olisi tutkittava myös mahdollisuuksia tehdä terveellisistä elintarvikkeista 
halvempia kuin roskaruoka ja tehdä terveellisten tuotteiden tuottamisesta 
houkuttelevampaa maanviljelijöille.  

 
Terveellinen ruoka on terveen elämän perusta. Sekä tuotanto- että 
kuluttajapuolet on otettava huomioon. Terveellisten tuotteiden tuotannolla on 
myös myönteisiä vaikutuksia ympäristöön, ja se voi auttaa paikallisten 
viljelijöiden tukemisessa. Jos terveellisten elintarvikkeiden tuotanto lisääntyy, 
hinnat laskevat ja kysyntä kasvaa. 
 
Alateema	1.2	Ympäristökasvatus		
 
Paneeli suosittaa, että EU perustaa rahoitusjärjestelmän, joka tarjoaa 
kannustimen pitkän aikavälin ympäristökoulutusohjelman sisällyttämiseen 
kansallisiin koulutusjärjestelmiin peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten 
oppilaille. Tähän rahoitusjärjestelmään olisi sisällyttävä varoja, jotka on 
korvamerkitty taloudellista tukea tarvitseville vanhemmille. 
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Nykyisiin koulutusjärjestelmiin ei sisälly riittävästi käytännöllisiä osioita, jotka 
edistäisivät lasten ja ympäristön välistä suoraa ja syvällistä vuorovaikutusta. 
Nykyiset ohjelmat on laadittu lyhytjänteisesti, ja ne ovat heterogeenisiä eivätkä 
edistä tarvittavia asenteiden muutoksia. Vanhempia olisi autettava 
varmistamaan, että kaikki lapset voivat yhtäläisesti hyötyä ohjelmasta ja että 
kukaan heistä ei jää siitä osattomaksi taloudellisista syistä.  
 

Osa-alue	2:	Ympäristön	ja	terveyden	suojelu		
 
Alateema	2.1	Terve	luonnonympäristö		
 
 
Paneeli suosittaa vedenlaatua koskevien mahdollisimman korkeiden 
vaatimusten välitöntä täytäntöönpanoa koko EU:n alueella. Veden 
säästämiseksi ehdotetaan palkitsemisjärjestelmää, joka perustuu veden 
hinnoitteluun tavalla, joka houkuttelee ja tarjoaa kannustimia kulutuksen 
vähentämiseen. Voidaan esimerkiksi 1) luoda dynaaminen järjestelmä, joka 
kannustaa kuluttajia pysymään keskimääräisen vedenkulutuksen alapuolella 
(eli vedenkulutuksen 10 prosentin kasvu nostaa hintaa 11 prosenttia), 2) luoda 
tuotantoyritysten saastuttamalle vedelle päästöoikeuksien 
markkinajärjestelmä, joka vastaa jo käytössä olevia hiilidioksidin 
päästöoikeusmarkkinoita. 

 
Tämän suosituksen perusteluna on se, että hintojen nostaminen kannustaa 
kaikkia käyttäjiä tekemään tietoisempia päätöksiä kulutuksestaan. Kun otetaan 
huomioon EU-maiden erilaiset realiteetit ja pyritään sosiaalisesti 
oikeudenmukaiseen järjestelmään, köyhempien väestöryhmien vesihuoltoa 
voidaan tukea tekemällä yhteisiä investointeja vesi-infrastruktuuriin ja 
tutkimukseen. 
 
 

Osa-alue	3:	Talouden	ja	kulutuksen	uusi	suunta	
 
Alateema	3.1	Ylituotannon	ja	ylikulutuksen	säätely		
 
 
Paneeli suosittaa, että EU määrää sakkoja yrityksille, jotka hävittävät 
ylituotannon vuoksi myymättä jääneitä tuotteita. 

 
Joissakin tapauksissa yritykset pitävät myymättä jääneiden tuotteiden pois 
heittämistä kannattavampana kuin niiden kierrätystä tai uudelleenkäyttöä. Sen 
vuoksi on tärkeää hillitä ylituotantoa sakkojen avulla, jotta pois heittäminen ei 
enää olisi kannattavaa tuottajille. 
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Alateema	3.2	Vähemmän	jätteitä	
 
Paneeli suosittaa, että EU kehittää ja panee täytäntöön 
kotitalouksia/kansalaisia koskevan jätehuoltopolitiikan, jossa keskitytään 
niiden synnyttämän jätteen todelliseen määrään ja jota täydennetään 
toimenpiteillä, jotka ovat tarpeen kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi 
jätteen syntymisen vähentämisen ja jätteiden erilliskeräyksen hyödyistä. On 
toteutettava myös sosiaalisesti heikommassa asemassa oleviin perheisiin 
(esim. nuoret lapsiperheet, vanhukset jne.) kohdistuvia toimenpiteitä ketään ei 
jätetä -periaatteen mukaisesti. 

 
Tavoitteena on kehittää kotitalouksien jätehuoltoa koskeva yhtenäinen 
lähestymistapa, joka myös helpottaa ympäristönsuojelua jätteiden vähenemisen 
ansiosta, edistää kiertotaloutta ja tehostaa jätteenkeruuta. Lisäksi ihmisten 
tietoisuus ja vastuuntunto ympäristöstä kasvavat. 
 
 
Paneeli suosittaa, että EU edistää vapaata markkinakilpailua ja kannustaa 
yksityistä sektoria osallistumaan aktiivisemmin jätteiden, myös jätevesien, 
käsittelyyn sekä uusiojalostus- ja uudelleenkäyttötoimiin. 

 
Koska tämä suositus täydentää jätepuitedirektiiviä ja kiertotalouden 
toimintasuunnitelmaa, se voidaan parhaiten panna täytäntöön EU:n tasolla. 
Lisäksi suosituksen täytäntöönpano lisää innovatiivisia ratkaisuja jätehuollossa ja 
parantaa jätehuollon laatua sekä lisää käsitellyn jätteen määrää, koska näihin 
toimiin osallistuu enemmän yrityksiä. 
 
Alateema	3.3	Reilun	kaupan	tuotteet,	yhtäläinen	saatavuus	ja	oikeudenmukainen	
kuluttaminen		
 
 
Paneeli suosittaa teollisuuden siirtämistä takaisin Euroopan unioniin, jotta 
voidaan tarjota laadukkaita reilun kaupan tuotteita ja puuttua 
ilmastokysymyksiin. 

 
Euroopan unionilla on taitotietoa, jota on edistettävä sen omilla markkinoilla. 
Kun teollisuutta on siirretty EU:n ulkopuolelle, erityisesti Aasiaan, myös 
ammatillista pätevyyttä on siirretty muualle. Tähän suositukseen sisältyy 
eurooppalaisten työntekijöiden ammatillinen koulutus.   
Epäreilun kilpailun välttämiseksi on myös erittäin tärkeää välttää toimintojen 
siirtämistä jäsenvaltiosta toiseen. 
On havaittu, että teollisuuden laajamittainen siirtäminen muualle maailmaan 
vaikuttaa Euroopan teollisuuteen. Paikallinen tuotanto parantaa näin ollen 
kansalaisten ja ympäristön terveyttä. 
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Osa-alue	4:	Kohti	kestävää	yhteiskuntaa		
 
Alateema	4.3	Ympäristöystävällinen	liikenne		

 
 
Paneeli suosittaa, että suuret kaupungit saavat seuraamuksia tai tukia riippuen 
siitä, miten ne suoriutuvat julkisen liikenteen järjestämisestä ympäristön ja 
saastumisen kannalta (sähköajoneuvot, ympäristöystävällinen joukkoliikenne, 
jalankulun lisääminen, polkupyöräilyn edistäminen jne.). Paikallisviranomaisiin 
kohdistuvien seuraamusten tai tukien perusteena olisi käytettävä niitä 
muutoksia, joita kaupungeissa tehdään ekologisen liikenteen toteuttamiseksi, 
niiden lähtötilanne huomioon ottaen. Euroopan unionin olisi vahvistettava 
lainsäädännössään suoritusindikaattoreita, jotka koskevat saastumista 
ehkäiseviä toimenpiteitä ja saastumisen suhteellista vähenemistä. Tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon kunkin kaupungin lähtökohdat.  

 
Tätä suositellaan, koska kaupungit ovat kärsineet ilmansaasteista, mikä on 
tuonut esiin terveysongelmia. Vihreän liikenteen kehittäminen parantaisi 
ihmisten elämää ja terveyttä ja vähentäisi kasvihuoneilmiötä. Tuet ja 
seuraamukset ovat tehokkaita toimenpiteitä, joilla edistetään muutoksia ja 
autetaan mukautumista eri kaupunkien erilaisiin tilanteisiin. 

 
 

Paneeli suosittaa, että EU:n lainsäädännöllä rajoitetaan ja säännellään lyhyiden 
lentojen ja risteilyalusten käyttöä. Ihmisille on tarjottava ekologisia 
vaihtoehtoja liikkumiseen. Yksi tällaisista vaihtoehdoista on rautatieraiteiden 
standardointi Euroopan pääkaupunkien yhdistämiseksi. Lisäksi suositellaan, 
että EU myöntää tukia tavarakuljetusten muuttamiseksi 
ympäristöystävällisemmiksi, kuten juna- ja laivakuljetuksiin (lyhyillä matkoilla). 

 
Tätä suositellaan, koska lyhyitä kuljetuksia on liian paljon ja ne ovat liian 
saastuttavia ja helposti korvattavissa. Risteilyaluksia rajoittamalla vähennettäisiin 
meren pilaantumista (kriittinen ympäristöongelma) ja kielteisiä vaikutuksia 
rannikkokaupunkeihin. Siksi on luotava edullisempia vaihtoehtoja verrattuna 
saastuttavampiin vaihtoehtoihin. Sama raideleveys parantaisi rautatieyhteyksiä 
Euroopan pääkaupunkien välillä. 
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Osa-alue	5:	Hoivaa	kaikille	
 
Alateema	5.2	Laajempi	terveyskäsitys		

 
Paneeli suosittaa, että Euroopan unioni edistää HealthyLife4All-kampanjansa 
mukaisesti myös aloitteita, joissa on kyse urheilutapahtumista, koulujen 
liikuntatoiminnasta sekä kaikki urheilulajit käsittävistä ja kaikille ikäryhmille [ei 
ammattilaisille] tarkoitetuista kahdesti vuodessa järjestettävistä kilpailuista. 
Sen lisäksi suositellaan maksuttoman eurooppalaisen urheilusovelluksen 
kehittämistä kollektiiviseen urheilutoimintaan kannustamiseksi. Sovelluksen 
tarkoituksena on auttaa ihmisiä luomaan yhteyksiä toisiinsa urheilun 
välityksellä. Tällaisista aloitteista olisi tiedotettava ja niitä olisi mainostettava 
laajalti. 

 
Jotta Euroopan väestö olisi terveempi, Euroopan unionin on edistettävä urheilua 
ja terveellisiä elämäntapoja. Hyvin usein väestö ei ole tietoinen urheilun ja 
terveen elämän välisestä suhteesta. Tämä sovellus on tärkeä siksi, että ihmiset 
ovat innokkaampia harrastamaan urheilua, jos he voivat tehdä sen yhdessä. 
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Euroopan tulevaisuuskonferenssi 
Eurooppalainen kansalaispaneeli 4: 

”EU maailmassa / Muuttoliike”  
 
PANEELIN HYVÄKSYMÄT SUOSITUKSET (JOTKA ESITETÄÄN TÄYSISTUNNOLLE) 
 

Teema	1	Omaehtoisuus	ja	vakaus		

Alateema	1.1	EU:n	riippumattomuus		

 

1. Suosittelemme, että Euroopassa valmistettuja tuotteita (kuten 
maataloustuotteita, puolijohteita, lääkinnällisiä tuotteita, innovatiivisia 
digitaali- ja ympäristöteknologioita) olisi markkinoitava ja tuettava 
taloudellisesti paremmin, jotta ne voidaan pitää eurooppalaisten kuluttajien 
kannalta saatavilla ja kohtuuhintaisina ja vähentää mahdollisimman paljon 
Euroopan ulkopuolisia riippuvuuksia. Tämä voisi sisältää rakenteellisia ja 
alueellisia toimintapolitiikkoja, apua teollisuudenalojen ja toimitusketjujen 
säilyttämiseksi EU:ssa, verohelpotuksia, tukia, aktiivisen pk-yrityspolitiikan sekä 
koulutusohjelmia asiaan liittyvän osaamisen ja työpaikkojen säilyttämiseksi 
Euroopassa. Aktiivisen teollisuuspolitiikan olisi kuitenkin oltava valikoivaa ja 
keskityttävä innovatiivisiin tuotteisiin tai tuotteisiin, jotka ovat merkityksellisiä 
perustarpeiden ja -palvelujen turvaamisessa. 
 
Suosittelemme tätä, koska Euroopalla on liian paljon Euroopan ulkopuolisia 
riippuvuuksia olennaisen tärkeillä aloilla, joilla diplomaattiset konfliktit ovat 
mahdollisia ja jotka voivat johtaa perustuotteiden ja -palvelujen tai strategisesti 
tärkeiden tuotteiden tai palvelujen puutteisiin. Koska tuotantokustannukset ovat 
usein Euroopassa korkeammat kuin muualla maailmassa, näiden tuotteiden 
aktiivisempi myynninedistäminen ja tukeminen mahdollistaa sen, että 
eurooppalaiset voivat ostaa kilpailukykyisiä eurooppalaisia tuotteita, ja kannustaa 
heitä siihen. Tämä vahvistaa myös Euroopan kilpailukykyä ja pitää tulevaisuuteen 
suuntautuneet teollisuudenalat ja työpaikat Euroopassa. Tuotannon vahvempi 
alueellistaminen vähentää myös kuljetuskustannuksia ja ympäristövahinkoja. 
 
 

2. Suosittelemme, että EU vähentää öljyn- ja kaasuntuontia koskevia 
riippuvuuksiaan. Tämä olisi toteutettava tukemalla aktiivisesti julkista 
liikennettä ja energiatehokkuutta koskevia hankkeita, Euroopan laajuista 
suurnopeusrautatie- ja tavaraliikenneverkkoa, puhtaan ja uusiutuvan energian 
tarjonnan laajentamista (erityisesti aurinko- ja tuulivoiman alalla) sekä 
vaihtoehtoisia teknologioita (kuten vetyenergia tai jätteestä saatava energia).  
EU:n olisi myös edistettävä kulttuurista muutosta, joka koskee siirtymistä 
yksityisautoista julkiseen liikenteeseen, sähköautojen yhteiskäyttöön ja 
pyöräilyyn. 
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Suosittelemme tätä, koska se edistää sekä Euroopan riippumattomuutta 
Euroopan ulkopuolisista lähteistä että kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita. Sen avulla Euroopasta voi myös tulla 
vahva toimija tulevaisuuteen suuntautuvien teknologioiden alalla, se voi 
vahvistaa talouttaan ja luoda työpaikkoja. 
 
 

3. Suosittelemme, että EU:n tasolla hyväksytään laki, jolla varmistetaan, että EU:n 
tuotanto- ja toimitusprosesseissa sekä tuontitavaroiden osalta noudatetaan 
laadullisia, eettisiä, kestäviä ja kaikkia ihmisoikeuksia koskevia sovellettavia 
eurooppalaisia standardeja, ja mahdollistetaan sertifiointi tämän lain 
mukaisille tuotteille. 
 
Suosittelemme tätä, koska se auttaa sekä kuluttajia että elinkeinonharjoittajia 
saamaan helposti tietoa tuotteista, joita he ostavat tai joista he käyvät kauppaa. 
Tämä voidaan tehdä tarkistamalla sertifiointijärjestelmä – sertifiointi auttaa myös 
kaventamaan markkinoilla olevien halpojen ja kalliiden tuotteiden välistä kuilua. 
Halvat tuotteet eivät täytä vaadittuja standardeja eivätkä siten voi päästä läpi 
hyvälaatuisina tuotteina. Tämän sertifioinnin kelpoisuusvaatimusten täyttäminen 
auttaisi suojelemaan ympäristöä, säästämään resursseja ja edistämään 
vastuullista kulutusta. 
 
 

4. Suosittelemme, että pannaan täytäntöön Euroopan laajuinen ohjelma, jolla 
tuetaan pieniä paikallisia tuottajia strategisilla aloilla kaikissa jäsenvaltioissa. 
Näille tuottajille annettaisiin ammatillista koulutusta, heitä tuettaisiin 
taloudellisesti tukien avulla ja heitä kannustettaisiin tuottamaan (jos raaka-
aineita on saatavilla EU:ssa) enemmän vaatimukset täyttäviä tuotteita tuonnin 
kustannuksella. 
 
Suosittelemme tätä, koska tukemalla EU:hun sijoittautuneita strategisten alojen 
tuottajia, EU voi saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden näillä aloilla. Tällä 
voitaisiin vain vahvistaa koko tuotantoprosessia edistäen innovointia. Tämä 
johtaisi raaka-aineiden kestävämpään tuotantoon EU:ssa vähentäen 
kuljetuskustannuksia ja suojellen ympäristöä. 
 
 

5. Suosittelemme ihmisoikeuksien täytäntöönpanon parantamista EU:n tasolla 
seuraavin keinoin: tietoisuuden lisääminen maissa, jotka eivät noudata 
vaaditussa määrin Euroopan ihmisoikeussopimusta tai yleissopimusta 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi; EU:n ja oikeusalan 
tulostaulun koordinoima tiukka valvonta, joka koskee sitä, missä määrin 
ihmisoikeuksia kunnioitetaan jäsenvaltioissa, ja noudattamisen tehokas 
täytäntöönpano erilaisten seuraamusten avulla. 
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Suosittelemme tätä, koska jäsenvaltiot ovat jo sopineet ihmisoikeuksista 
ratifioidessaan ihmisoikeussopimuksen. Nyt on lisättävä niiden tunnustamista 
kussakin yksittäisessä valtiossa, jotta varmistetaan ihmisoikeuksien aktiivinen 
tunteminen ja täytäntöönpano jäsenvaltioissa. 
 
 

6. Suosittelemme tämän tarkistamista ja intensiivistä Euroopan laajuista 
tiedotuskampanjaa, jotta EU:n kansalaiset tuntevat paremmin EURES-portaalin 
(Euroopan työvälitysverkosto), EU:n maahanmuuttoportaalin ja kolmansien 
maiden kansalaisille suunnatun EU:n taitoprofiilityökalun ja jotta EU:n yritykset 
käyvät niissä säännöllisesti avointen työpaikkojensa mainostamiseksi tai 
julkistamiseksi. 
 
Suosittelemme, että ei perusteta uutta verkkoalustaa 
työllistymismahdollisuuksien mainostamiseksi Euroopan nuorille. EU:n tasolla on 
olemassa enemmän kuin riittävästi samankaltaisia aloitteita. Katsomme, että jo 
olemassa olevien aloitteiden parantaminen on keskeisessä asemassa, kun 
edistetään olemassa olevaa työvoimaa ja nykyisiä työllistymismahdollisuuksia. 
 

Alateema	1.2	Rajat		

 

7. Suosittelemme, että perustetaan työvoiman muuttoliikettä EU:hun koskeva 
järjestelmä, joka perustuu EU:n työmarkkinoiden todellisiin tarpeisiin. Siinä 
olisi oltava EU:sta ja sen ulkopuolelta saatujen ammatillisten ja akateemisten 
tutkintojen yhtenäinen tunnistusjärjestelmä. Siinä olisi oltava 
ammattitaitoisille maahanmuuttajille myös ammatillista pätevyystarjontaa 
sekä kulttuurista ja kielellistä kotouttamistarjontaa EU:ssa. 
Turvapaikanhakijoille, joilla on asianmukaiset ammattitaidot, olisi 
mahdollistettava pääsy työmarkkinoille. Olisi perustettava integroitu virasto, 
jonka perustana voisi olla Euroopan työnvälitysverkosto. 
 
Suosittelemme tätä, koska Eurooppa tarvitsee ammattitaitoista työvoimaa 
tietyillä aloilla, joilla sitä ei voida kattaa täysin sisäisesti. Tällä hetkellä EU:ssa ei 
ole riittävästi toimivia tapoja hakea työlupaa laillisesti. Ammatillisten ja 
akateemisten tutkintojen Euroopan laajuinen tunnustamisjärjestelmä helpottaisi 
näiden tarpeiden täyttämistä ja mahdollistaisi työvoiman muuttamisen 
helpommin EU:n sisällä ja sen ulkopuolelta. Työllisyyttä koskevia puutteita 
voitaisiin täyttää tehokkaammin ja hallitsematonta muuttoliikettä voitaisiin 
hallita paremmin. Työn perässä muuttamisen avaaminen turvapaikanhakijoille 
voisi nopeuttaa heidän integroitumistaan Euroopan talouksiin ja yhteiskuntiin. 
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8. Suosittelemme, että Euroopan unioni laajentaa lainsäädäntöään ja antaa 
Frontexille enemmän toimivaltaa ja riippumattomuutta. Näin se voi puuttua 
asiaan kaikissa jäsenvaltioissa varmistaakseen EU:n kaikkien ulkorajojen 
suojelun. EU:n olisi kuitenkin suoritettava Frontexin organisaatiota koskevia 
tarkastusprosesseja, sillä Frontexin toiminnan on oltava täysin avointa kaikkien 
väärinkäytösten välttämiseksi. 
 
Suosittelemme tätä, koska emme hyväksy sitä, että Frontexin pääsy rajoille 
estetään erityisesti tilanteissa, joissa ihmisoikeuksia loukataan. Haluamme 
varmistaa, että Frontex panee täytäntöön EU:n lainsäädäntöä. Itse Frontexia on 
valvottava ja tarkastettava, jotta estetään asiaton toiminta tai muut 
väärinkäytökset organisaatiossa.  
 
 

9. Suosittelemme, että Euroopan unioni järjestää erityisesti taloudellisia 
muuttajia varten mahdollisuuden kansalaisten seulontaan (todennettu 
osaaminen, tausta jne.) lähtömaassa, jotta voidaan päättää, kuka voi tulla 
EU:hun ja työskennellä EU:ssa riippuen vastaanottajamaan taloudellisista 
tarpeista / avoimista työpaikoista. Näiden seulontakriteerien on oltava julkisia 
ja kaikkien nähtävissä. Tämä voidaan toteuttaa perustamalla (verkossa toimiva) 
Euroopan maahanmuuttovirasto.  
 
Suosittelemme tätä, koska tällä tavalla ihmisten ei tarvitse ylittää rajaa 
laittomasti. EU:hun saapuisi ihmisiä hallitusti, mikä johtaa paineen laskuun 
rajoilla. Samalla tämä helpottaa avoimien työpaikkojen täyttämistä 
vastaanottajamaissa. 
 
 

10. Suosittelemme, että Euroopan unioni varmistaa, että jokaisella rajalla on 
samanlainen vastaanottopolitiikka ja samanlaiset vastaanottotilat, joilla 
kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja taataan kaikkien muuttajien (esimerkiksi 
raskaana olevat naiset ja lapset) turvallisuus ja terveys.  
 
Suosittelemme tätä, koska arvostamme suuresti muuttajien oikeudenmukaista ja 
yhdenvertaista kohtelua kaikilla rajoilla. Haluamme estää sen, että muuttajat 
ovat liian pitkään rajoilla, ja haluamme, että muuttovirrat eivät kuormita 
jäsenvaltioita liikaa. Kaikilla jäsenvaltioilla on oltava hyvät valmiudet ottaa heidät 
vastaan.  
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Teema	2:	EU	kansainvälisenä	kumppanina		

Alateema	2.1	Kauppa	ja	suhteet	eettisestä	näkökulmasta	
 

11. Suosittelemme, että EU panee täytäntöön rajoituksia, jotka koskevat 
tuotteiden tuontia maista, joissa lapsityövoiman käyttö on sallittua. Tämä olisi 
tehtävä laatimalla yritysten musta lista, jota päivitetään säännöllisesti 
senhetkisten ehtojen mukaisesti. Lisäksi suosittelemme, että varmistetaan 
työvoiman ulkopuolelle jättäytyvien lasten asteittainen mahdollisuus 
koulunkäyntiin ja edistetään kuluttajien tietoisuutta lapsityövoimasta EU:n 
virallisten kanavien, kuten kampanjoiden ja tarinankerronnan, kautta 
annettavalla tiedolla. 
 
Suosittelemme tätä, koska tiedämme yhteyden koulunkäyntimahdollisuuksien 
puutteen ja lapsityövoiman käytön välillä. Tämän suosituksen avulla haluamme 
lisätä kuluttajien tietoisuutta lapsityövoimalla valmistettujen tuotteiden 
kysynnän vähentämiseksi, jotta tämä toiminta voidaan lopulta lopettaa.  
 
 

12. Suosittelemme, että EU perustaa kumppanuuksia kehitysmaiden kanssa ja 
tukee niiden infrastruktuuria ja jakaa osaamistaan vastineeksi molempia 
osapuolia hyödyttävistä kauppasopimuksista, jotta autetaan niitä siirtymään 
kohti vihreitä energialähteitä. 
 
Suosittelemme tätä, jotta voidaan helpottaa siirtymistä uusiutuviin 
energialähteisiin kehitysmaissa kauppakumppanuuksien ja diplomaattisten 
sopimusten avulla. Tämän avulla voitaisiin luoda hyvät pitkän aikavälin suhteet 
EU:n ja kehitysmaiden välille, ja se edistäisi ilmastonmuutoksen torjuntaa. 
 
 

13. Suosittelemme, että EU ottaa käyttöön pakollisen ekotasoluokituksen, joka on 
esitettävä kaikkien sellaisten tuotteiden etupuolella, jotka ovat yleisen 
kuluttajan ostettavissa. Ekotasoluokka laskettaisiin sen mukaan, kuinka paljon 
tuotannosta ja kuljetuksesta on aiheutunut päästöjä, sekä vaarallisten 
tuotteiden luetteloon perustuvien haitallisten aineiden perusteella. 
Ekotasoluokan hallinnoimisen ja valvonnan olisi oltava EU:n viranomaisen 
tehtävä. 
 
Suosittelemme tätä, jotta EU:n kuluttajat olisivat paremmin tietoisia ostamiensa 
tuotteiden ympäristöjalanjäljestä. Ekotasoluokka olisi EU:n laajuinen 
skaalausmenetelmä, joka osoittaa helposti, kuinka ympäristöystävällinen tuote 
on. Ekotasoluokkaan olisi sisällyttävä QR-koodi, joka sijaitsee tuotteen 
takapuolella ja josta saa lisätietoa tuotteen ympäristöjalanjäljestä.  
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Alateema	2.2	Kansainväliset	ilmastotoimet 

 
 

14. Suosittelemme, että Euroopan unioni hyväksyy strategian, jonka avulla siitä 
tulee riippumattomampi energiantuotannossaan. Olemassa olevat EU:n 
energiainstituutiot yhdistävän EU:n toimielimen olisi koordinoitava uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä jäsenvaltioiden tarpeiden, valmiuksien ja 
resurssien perusteella kunnioittaen samalla niiden suvereniteettia. Instituutiot 
edistäisivät keskinäistä tietojenvaihtoa tämän strategian toteuttamiseksi. 
 
Suosittelemme tätä, koska nykyinen riippuvuus tekee meistä haavoittuvaisia 
tilanteissa, joissa tuontimaidemme kanssa on poliittisia jännitteitä. Näin on 
käynyt nykyisessä sähkökriisissä. Koordinoinnissa olisi kuitenkin kunnioitettava 
kunkin maan suvereniteettia. 
 
 

15. Suosittelemme, että tiukennetaan jätteiden vientiä koskevia ympäristönormeja 
EU:n sisällä ja sen ulkopuolelle ja että tiukennetaan valvontaa ja seuraamuksia 
laittoman viennin lopettamiseksi. EU:n olisi kannustettava jäsenvaltioita 
enemmän kierrättämään omat jätteensä ja käyttämään jätteitä 
energiantuotannossa. 
 
Suosittelemme tätä ympäristövahinkojen lopettamiseksi, kun jotkin maat 
hävittävät jätteensä muiden maiden kustannuksella erityisesti silloin, kun jätteet 
hävitetään noudattamatta mitään ympäristönormeja. 
 
 

16. Suosittelemme, että EU kannustaa voimakkaammin meneillään olevaa 
ympäristösiirtymää asettamalla tavoitteeksi saastuttavien pakkausten 
poistamisen. Tämä edellyttäisi kannustamista pakkausmateriaalin käytön 
vähentämiseen tai ympäristöystävällisempiin pakkauksiin. Jotta varmistetaan 
pienempien yritysten mahdollisuus sopeutua tilanteeseen, olisi tarjottava apua 
ja mukautuksia. 
 
Suosittelemme tätä, koska meidän on vähennettävä luonnonvarojen ja erityisesti 
EU:n ulkopuolelta peräisin olevien raaka-aineiden käyttöä. Meidän on myös 
vähennettävä eurooppalaisten maapallollemme ja sen ilmastolle aiheuttamia 
haittoja. Pienille yrityksille annettavan tuen lisääminen on ratkaisevan tärkeää 
sen varmistamiseksi, että ne voivat mukautua korottamatta hintojaan. 
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17. Suosittelemme, että Euroopan unionin jäsenvaltiot tarkastelevat yhdessä 
ydinenergiakysymystä vakavammin. Yhteistyötä olisi lisättävä arvioinnissa, joka 
koskee ydinenergian käyttöä ja sen roolia siirtymässä, joka Euroopan on 
saavutettava siirtyessään kohti vihreää energiaa. 
 
Suosittelemme tätä, koska yksi maa ei voi ratkaista ydinvoimakysymystä. 
Puolessa jäsenvaltioista on tällä hetkellä yli sata reaktoria ja lisää on rakenteilla. 
Koska jaamme yhteisen sähköverkon, niiden tuottama vähähiilinen sähkö 
hyödyttää kaikkia eurooppalaisia ja lisää maanosamme energiaomavaraisuutta. 
Lisäksi suojaamaton ydinjäte tai onnettomuus vaikuttaisi useisiin maihin. 
Riippumatta päätöksestä, joka koskee ydinenergian käyttämistä tai sen 
käyttämättä jättämistä, eurooppalaisten olisi keskusteltava siitä yhdessä ja 
kehitettävä yksimielisiä strategioita kunnioittaen samalla kansallisia 
suvereniteetteja. 
 

 

Alateema	2.3	Eurooppalaisten	arvojen	edistäminen 

 
 

18. EU:n olisi oltava lähempänä kansalaisia. Suosittelemme, että EU luo ja 
vahvistaa yhteyksiä kansalaisiin ja paikallisiin instituutioihin, kuten 
paikallishallintoihin, kouluihin ja kuntiin. Näin olisi toimittava, jotta voidaan 
parantaa avoimuutta, tavoittaa kansalaiset ja tiedottaa heille paremmin 
konkreettisista EU:n aloitteista ja yleisistä EU:ta koskevista tiedoista.  
 
Suosittelemme tätä, koska nykyiset EU:ta koskevat tiedot eivät ole riittävän 
helposti saatavilla kaikille yhteiskuntaryhmille eivätkä tavoita tavallisia 
kansalaisia. Tieto on usein tylsää, vaikeaselkoista, eikä se ole käyttäjäystävällistä. 
Tämän muututtava, jotta varmistetaan, että kansalaisilla on selkeä näkemys EU:n 
roolista ja toiminnasta. Kiinnostuksen herättämiseksi EU-tiedon on oltava 
helpommin löydettävissä, motivoivaa, kiinnostavaa ja yleiskielistä. Ehdotamme 
seuraavia: EU-poliitikkojen kouluvierailut, radio, podcast-lähetykset, suoraposti, 
lehdistö, bussikampanjat, sosiaalinen media, paikalliset kansalaiskokoukset ja 
erityisen työryhmän perustaminen EU:n viestinnän parantamiseksi. Näillä 
toimenpiteillä mahdollistetaan se, että kansalaiset saavat EU:sta tietoa, jota ei 
ole suodatettu kansallisten tiedotusvälineiden läpi. 
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19. Suosittelemme kansalaisten vahvempaa osallistumista EU:n politiikkaan. 

Ehdotamme Euroopan tulevaisuuskonferenssin kaltaisia tapahtumia, joihin 
kansalaiset voivat osallistua suoraan. Niitä olisi järjestettävä kansallisella, 
paikallisella ja Euroopan tasolla. EU:n olisi esitettävä johdonmukainen strategia 
ja keskeiset suuntaviivat näille tapahtumille. 
 
Suosittelemme tätä, koska tällaiset osallistavan demokratian tapahtumat 
edistävät EU:ta koskevan oikean tiedon antamista sekä parantavat EU:n 
toimintapoliitikkojen laatua. Tapahtumat olisi järjestettävä EU:n perusarvojen – 
demokratian ja kansalaisten osallistumisen – edistämiseksi. Nämä tapahtumat 
olisivat mahdollisuus poliitikoille osoittaa kansalaisille, että heidän mielestään on 
tärkeää, että kansalaiset ovat tietoisia ajankohtaisista tapahtumista ja että 
heidän olisi osallistuttava niiden laatimiseen. Keskitetyt suuntaviivat tekevät 
kansallisista ja paikallisista konferensseista johdonmukaisen ja yhtenäisen.  
 

Teema	3:	Vahva	EU	rauhanomaisessa	maailmassa 

	

Alateema	3.1.	Turvallisuus	ja	puolustus 

 
 

20. Suosittelemme, että tulevia ”Euroopan unionin yhteisiä asevoimia” käytetään 
pääasiassa itsepuolustukseen. Kaikki aggressiiviset sotilaalliset toimet on 
poissuljettu. Euroopassa tämä merkitsisi kykyä tarjota tukea kriisiaikoina, kuten 
luonnonkatastrofien tapauksessa. Euroopan rajojen ulkopuolella tämä tarjoaisi 
valmiudet toimia alueilla poikkeuksellisissa olosuhteissa ja yksinomaan YK:n 
turvallisuusneuvoston antaman oikeudellisen toimeksiannon nojalla ja siten 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti. 
 
Mikäli tämä suositus pannaan täytäntöön, Euroopan unionia voitaisiin pitää 
uskottavana, vastuullisena, vahvana ja rauhanomaisena kumppanina 
kansainvälisellä näyttämöllä. Kun vahvistetaan EU:n valmiuksia reagoida kriittisiin 
tilanteisiin sekä sisäisesti että ulkoisesti, tämän odotetaan näin ollen suojelevan 
sen perusarvoja. 
 
 
Alateema	3.2	Päätöksenteko	ja	EU:n	ulkopolitiikka 
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21. Suosittelemme, että kaikista yksimielisyyttä edellyttävistä kysymyksistä 
päätetään tulevaisuudessa määräenemmistöllä. Ainoina poikkeuksina saisi olla 
uuden EU-jäsenyyden hyväksyminen ja muutokset Lissabonin sopimuksen 2 
artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin 
perusperiaatteisiin. 
 
Tämä vahvistaa EU:n asemaa maailmassa, kun se esiintyy yhtenäisesti kolmansia 
maita kohtaan ja pystyy toimimaan nopeammin yleisesti ja erityisesti 
kriisitilanteissa. 
 
 

22. Suosittelemme, että Euroopan unioni vahvistaa valmiuksiaan määrätä 
seuraamuksia jäsenvaltioille, hallituksille, yhteisöille, ryhmille tai järjestöille 
sekä yksityishenkilöille, jotka eivät noudata sen perusperiaatteita, sopimuksia 
ja lakeja. On ehdottoman tärkeää varmistaa, että jo olemassa olevat 
seuraamukset pannaan täytäntöön ja vahvistetaan nopeasti. Kolmansiin maihin 
kohdistettavien seuraamusten olisi oltava oikeasuhteisia tehtyyn tekoon 
nähden, vaikuttavia ja niitä olisi sovellettava ajoissa. 
 
Jotta EU olisi uskottava ja luotettava, sen on määrättävä seuraamuksia niille, 
jotka rikkovat sen periaatteita. Nämä seuraamukset olisi vahvistettava 
epäröimättä ja aktiivisesti ja ne olisi todennettava. 
 

Alateema	3.3	Naapurimaat	ja	laajentuminen	

 

23. Suosittelemme, että Euroopan unioni osoittaa erityiset määrärahat EU:n 
toimintaa ja sen arvoja koskevien koulutusohjelmien kehittämiseen. Tämän 
jälkeen ehdotetaan jäsenvaltioille, että ne jotka haluavat, voivat sisällyttää ne 
opetussuunnitelmiinsa (peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset ja yliopistot). 
Lisäksi opiskelijoille, jotka haluavat opiskella toisessa Euroopan maassa 
Erasmus-ohjelman kautta, voitaisiin tarjota EU:ta ja sen toimintaa koskeva 
erityinen kurssi. Tämän kurssin valitsevat opiskelijat voitaisiin asettaa etusijalle 
edellä mainittuja Erasmus-ohjelmia kohdennettaessa. 
 
Suosittelemme tätä vahvistamaan EU:hun kuulumisen tunnetta. Tämä 
mahdollistaa sen, että kansalaiset kokevat EU:n omakseen ja välittävät sen arvoja 
paremmin. Lisäksi se parantaa EU:n toiminnan avoimuutta, EU:hun kuulumisen 
etuja ja Euroopan vastaisten liikkeiden torjuntaa. Tämän pitäisi toimia pelotteena 
EU:sta eroaville jäsenvaltioille. 
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24. Suosittelemme, että EU käyttää enemmän poliittista ja taloudellista 
painoarvoaan suhteissaan muiden maiden kanssa, jotta tietyt jäsenvaltiot eivät 
joutuisi kahdenvälisten taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten paineiden 
kohteeksi. 
 
Suosittelemme tätä kolmesta syystä. Ensinnäkin tämä vahvistaa yhtenäisyyden 
tunnetta EU:ssa. Toiseksi yhdenmukainen reagoiminen tarjoaa selkeän, vahvan ja 
nopeamman vastauksen, jotta voidaan välttää muiden maiden yritykset pelotella 
EU:n jäsenvaltioita ja käyttää sortavaa politiikkaa niitä vastaan. Kolmanneksi 
tämä vahvistaa unionin turvallisuutta ja varmistaa, ettei yksikään jäsenvaltio koe 
jäävänsä ulkopuolelle tai huomiotta. Kahdenväliset toimet jakavat EU:n, mikä on 
heikkous, jota kolmannet maat käyttävät meitä vastaan. 
 
 

25. Suosittelemme, että Euroopan unioni parantaa mediastrategiaansa. Yhtäältä 
EU:n olisi vahvistettava näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa ja edistettävä 
aktiivisesti sitä koskevaa sisältöä. Toisaalta taas EU:n olisi järjestettävä edelleen 
vuosittain Euroopan tulevaisuuskonferenssin kaltaisia konferensseja, joissa 
ollaan fyysisesti läsnä. Lisäksi suosittelemme myös, että EU kannustaa edelleen 
innovointia edistämällä helppokäyttöistä eurooppalaista sosiaalisen median 
alustaa. 
 
Suosittelemme edellä mainittua, sillä sen avulla voisimme nuorten ihmisten 
tavoittamisen lisäksi myös lisätä kiinnostusta ja osallistumista Euroopan 
kansalaisten keskuudessa osallistavamman ja tehokkaamman viestintävälineen 
avulla.  Euroopan tulevaisuuskonferenssin kaltaisten tapahtumien olisi tarjottava 
kansalaisille mahdollisuus osallistua enemmän päätöksentekoprosessiin ja 
varmistaa, että heitä kuullaan. 
 
 

26. Suosittelemme, että jäsenvaltiot sopivat vahvasta visiosta ja yhteisestä 
strategiasta EU:n identiteetin ja yhtenäisyyden yhdenmukaistamiseksi ja 
lujittamiseksi ennen kuin mahdollistetaan muiden maiden liittyminen EU:hun. 
 
Suosittelemme tätä, koska katsomme, että on ratkaisevan tärkeää sekä vahvistaa 
EU:ta sekä lujittaa jäsenvaltioiden välisiä suhteita ennen kuin harkitaan muiden 
maiden liittymistä EU:hun.  Mitä enemmän valtioita liittyy EU:hun, sitä 
monimutkaisemmaksi päätöksentekoprosessi muuttuu EU:ssa. Onkin tärkeää 
tarkastella näitä päätöksentekoprosesseja, joista äänestettäessä edellytetään 
yksimielisyyttä. 
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Teema	4:	Muuttoliike	inhimillisestä	näkökulmasta	 

	

Alateema	4.1	Muuttoliikkeen	syihin	puuttuminen 

 
 

27. Suosittelemme, että Euroopan unioni osallistuu aktiivisesti unionin 
ulkopuolisten maiden ja sellaisten maiden, joista lähtee merkittäviä 
muuttovirtoja, taloudelliseen kehitykseen. EU:n olisi asianomaisten elinten 
(esimerkiksi paikallisten kansalaisjärjestöjen, paikallisten poliitikkojen, 
kenttätyöntekijöiden, asiantuntijoiden jne.) kanssa etsittävä keinoja 
toimenpiteiden toteuttamiseksi rauhanomaisesti mutta tehokkaasti ja 
aktiivisesti maissa, joissa on merkittäviä muuttovirtoja ja jotka ovat aiemmin 
sopineet paikallisviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön täsmällisistä 
ehdoista. Näillä toimenpiteillä olisi oltava konkreettisia tuloksia, joiden 
vaikutuksia voidaan mitata. Samalla nämä konkreettiset tulokset ja vaikutukset 
olisi esitettävä selkeästi, jotta EU:n kansalaiset ymmärtävät unionin 
harjoittaman kehitysapupolitiikan. Tässä yhteydessä EU:n kehitysaputoimien 
näkyvyyttä olisi lisättävä. 
 
Suosittelemme tätä, koska vaikka EU työskentelee kansainvälisen kehityksen 
hyväksi, sen on jatkettava sitä ja investoitava politiikkaa ja suorittamiaan toimia 
koskevaan avoimuuteen ja näkyvyyteen. 
 
 

28. Suosittelemme yhteistä eurooppalaista työmarkkinakehystä, jolla 
yhdenmukaistetaan työehdot kaikkialla unionissa (esimerkiksi 
vähimmäispalkka, työajat jne.). EU:n olisi pyrittävä luomaan yhteiset 
työelämän perusnormit, jotta estetään sellaisten kansalaisten muuttoliike, 
jotka lähtevät alkuperämaistaan etsimään parempia työehtoja. Osana näitä 
standardeja EU:n olisi vahvistettava ammattiliittojen roolia kansainvälisellä 
tasolla. Toimimalla näin EU pitää sisäistä taloudellista muuttoliikettä (EU:n 
kansalaisten muuttoliike) erittäin tärkeänä asiana.  
 
Suosittelemme tätä, koska olemme havainneet, että monet ihmiset muuttavat 
EU:n sisällä taloudellisista syistä, sillä EU:n jäsenvaltioiden välillä työehdoissa on 
eroja. Tämä johtaa aivovuotoon maissa, joissa sitä olisi vältettävä, jotta 
jäsenvaltiot säilyttäisivät osaamisensa ja työvoimansa. Vaikka tuemme 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta, katsomme, että EU:n kansalaisten muuttoliike 
EU:n jäsenvaltioiden välillä johtuu pakosta ja taloudellisista syistä. Tästä syystä on 
tärkeää luoda yhteiset puitteet työelämälle.  
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Alateema	4.2	Inhimilliset	näkökohdat	 

 
 

29. Suosittelemme, että pannaan täytäntöön yhteinen ja kollektiivinen EU:n 
muuttoliikepolitiikka, joka perustuu solidaarisuuteen. Haluamme keskittyä 
pakolaisia koskevaan ongelmaan. Kaikissa unionin jäsenvaltioissa sovellettavan 
yhteisen menettelyn olisi perustuttava parhaisiin käytäntöihin ja tapoihin, jotka 
vaikuttivat onnistuneen kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Kansallisten 
viranomaisten ja EU:n hallinnon olisi toteutettava tämä menettely ennakoivasti 
ja aktiivisesti.  
 
Pakolaisia koskeva ongelma koskettaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita. Tällä hetkellä 
jäsenvaltioiden käytännöt ovat liian moninaisia, millä on kielteisiä seurauksia sekä 
pakolaisille että unionin kansalaisille. Siksi tarvitaan johdonmukaista ja yhtenäistä 
lähestymistapaa. 
 
 

30. Suosittelemme, että EU lisää pyrkimyksiään tiedottaa jäsenvaltioiden 
kansalaisille ja valistaa heitä muuttoliikkeeseen liittyvistä aiheista. Tämä 
tavoite olisi saavutettava opettamalle lapsille mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa alakoulun alusta alkaen sellaisista aiheista kuin muuttoliike ja 
kotouttaminen. Jos yhdistämme tämän varhaisen opettamisen 
kansalaisjärjestöjen ja nuorisojärjestöjen toimintaan sekä laaja-alaisiin 
mediakampanjoihin, voimme saavuttaa tavoitteemme kaikilta osin. Lisäksi on 
käytettävä monenlaisia viestintäkanavia esitteistä televisioon ja sosiaaliseen 
mediaan. 
 
On tärkeää osoittaa ihmisille, että muuttoliikkeeseen liittyy myös monia 
myönteisiä näkökohtia, kuten lisätyövoima. Haluamme korostaa, että on tärkeää 
lisätä tietoisuutta molemmista prosesseista niin, että ihmiset ymmärtävät 
muuttoliikkeen syyt ja seuraukset, jotta voidaan poistaa muuttajaksi 
leimautumisen haitalliset seuraukset.  
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Alateema	4.3	Kotouttaminen		

31. Suosittelemme, että turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa 
koskevista vähimmäisvaatimuksista annettu direktiivi 2013/33/EU korvataan 
pakollisella EU:n asetuksella, jota sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa. Ensisijaisena tavoitteena olisi oltava vastaanottotilojen ja 
majoituksen parantaminen. Suosittelemme, että perustetaan erityinen EU:n 
valvontaelin asetuksen täytäntöönpanoa varten.  
 
Katsomme, että on toimittava näin, koska voimassa olevaa direktiiviä ei panna 
täytäntöön yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. On vältettävä sellaisia 
olosuhteita kuin Morian pakolaisleirillä vallitsee. Tästä syystä suosittelemme, että 
asetus pannaan täytäntöön ja sovelletaan pakollisia seuraamuksia. 
Valvontaelimen olisi oltava vahva ja luotettava. 
 
 

32. Suosittelemme, että EU varmistaa, että kaikki turvapaikanhakijat ja pakolaiset 
osallistuvat oleskelulupamenettelyn aikana kieli- ja kotouttamiskursseille. 
Kurssien olisi oltava pakollisia ja maksuttomia ja niihin olisi sisällyttävä 
henkilökohtaista apua alustavaa kotoutumista varten. Kurssit olisi aloitettava 
kahden viikon sisällä oleskelulupahakemuksen jättämisestä. Lisäksi olisi 
otettava käyttöön kannustin- ja seuraamusmekanismeja.  
 
Kielen oppiminen sekä kohdemaan kulttuurin, historian ja etiikan ymmärtäminen 
on keskeinen askel kotouttamisprosessissa. Alustavan kotouttamisprosessin 
pitkällä odotusajalla on kielteisiä vaikutuksia muuttajien sosiaaliselle 
integroitumiselle. Seuraamusmekanismit voivat auttaa tunnistamaan muuttajien 
halukkuuden kotoutua. 
 

Teema	5:	EU:n	laajuinen	vastuullisuus	ja	solidaarisuus 
Alateema	5.1	Muuttoliikkeen	jakaminen	 
 

33. Suosittelemme, että Dublin-järjestelmä korvataan oikeudellisesti sitovalla 
sopimuksella, jotta varmistetaan turvapaikanhakijoiden oikeudenmukainen, 
tasapainoinen ja oikeasuhteinen jakautuminen EU:ssa solidaarisuuden ja 
oikeudenmukaisuuden pohjalta. Tällä hetkellä pakolaisia vaaditaan esittämään 
turvapaikkahakemuksensa siinä EU:n jäsenvaltiossa, johon he ensimmäisenä 
saapuvat. Tämän järjestelmän muutoksen olisi oltava mahdollisimman nopea. 
Euroopan komission ehdotus EU:n uudeksi muuttoliike- ja 
turvapaikkasopimukseksi vuodesta 2020 alkaen on hyvä alku ja se olisi 
saatettava oikeudelliseen muotoon, sillä siihen sisältyy kiintiöitä pakolaisten 
jakamiseksi EU:n jäsenvaltioiden kesken. 
 
Suosittelemme tätä, koska nykyinen Dublin-järjestelmä ei noudata 
solidaarisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita. Se aiheuttaa merkittävän 
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taakan EU:n rajoilla oleville jäsenvaltioille, jonne suurin osa turvapaikanhakijoista 
saapuu EU:n alueelle ensimmäisenä. Kaikkien jäsenvaltioiden on otettava vastuu 
EU:hun suuntautuvien pakolaisvirtojen hallinnasta. EU on yhteisten arvojen 
yhteisö, ja sen pitäisi toimia sen mukaisesti.  
 
 

34. Suosittelemme, että EU antaa tukea EU:n jäsenvaltioille, jotta ne voivat 
käsitellä turvapaikkahakemukset sekä nopeammin että yhteisten normien 
mukaisesti. Lisäksi pakolaisille olisi tarjottava humanitaarista majoitusta. 
Saapumismaan taakan helpottamiseksi suosittelemme, että pakolaiset 
siirretään EU:n sisällä nopeasti ja tehokkaasti sen jälkeen, kun he ovat 
saapuneet ensimmäisen kerran EU:hun, jotta heidän turvapaikkahakemuksensa 
voidaan käsitellä muualla EU:ssa. Tätä varten tarvitaan EU:n rahoitustukea sekä 
organisatorista tukea Euroopan unionin turvapaikkaviraston kautta. Henkilöt, 
joiden turvapaikkahakemus on evätty, on lähetettävä tehokkaasti takaisin 
alkuperämaihinsa – kunhan heidän alkuperämaansa katsotaan olevan 
turvallinen. 
 
Suosittelemme tätä, koska turvapaikkamenettelyt kestävät tällä hetkellä liian 
pitkään ja ne voivat vaihdella jäsenvaltioiden välillä. Nopeuttamalla 
turvapaikkamenettelyjä pakolaiset odottavat vähemmän aikaa lopullista 
turvapaikkapäätöstään tilapäisissä majoitustiloissa. Turvapaikan saaneet 
turvapaikanhakijat voidaan kotouttaa nopeammin lopulliseen kohdemaahansa. 
 
 

35. Suosittelemme, että EU antaa vahvaa taloudellista, logistista ja operatiivista 
tukea ensivastaanoton hallinnointiin, mikä johtaisi laittomien muuttajien 
mahdolliseen kotouttamiseen tai palauttamiseen. Tällaista tukea olisi 
annettava EU:n rajavaltioille, jotka kantavat muuttovirrasta aiheutuvan taakan. 
 
Suosittelemme vahvaa tukea, koska jotkin EU:n rajoilla olevat jäsenvaltiot 
kantavat suuremman taakan muuttovirrasta maantieteellisen sijaintinsa vuoksi. 
 
 

36. Suosittelemme, että EU:n turvapaikkaviraston toimeksiantoa vahvistetaan 
turvapaikanhakijoiden jakamisen EU:n jäsenvaltioihin koordinoimiseksi ja 
hallinnoimiseksi, jotta jakaminen voidaan toteuttaa oikeudenmukaisella 
tavalla. Jotta oikeudenmukainen jakaminen voidaan toteuttaa, on otettava 
huomioon turvapaikanhakijoiden tarpeet sekä jäsenvaltioiden logistiset ja 
taloudelliset valmiudet ja niiden työmarkkinoiden tarpeet. 
 
Suosittelemme tätä, koska turvapaikanhakijoiden jakamisen keskitetty 
koordinointi ja hallinnointi, jota jäsenvaltiot ja niiden kansalaiset pitävät 
oikeudenmukaisena, ehkäisee kaoottisia tilanteita ja sosiaalisia jännitteitä ja 
edistää näin parempaa EU:n jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta. 
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Alateema	5.2	Yhteinen	lähestymistapa	turvapaikka-asioihin	

 

 

37. Suosittelemme, että luodaan joko yleinen EU:n toimielin tai vahvistetaan EU:n 
turvapaikkavirastoa turvapaikkahakemusten käsittelemiseksi ja niistä 
päättämiseksi koko EU:n osalta yhtenäisiin vaatimuksiin perustuen. Sen olisi 
myös vastattava pakolaisten oikeudenmukaisesta jakamisesta. Kyseisen elimen 
olisi myös määritettävä, mitkä lähtömaat ovat turvallisia ja mitkä eivät, ja 
oltava vastuussa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden 
turvapaikanhakijoiden lähettämisestä takaisin.  
 
Suosittelemme tätä, koska nykyiselle turvapaikkapolitiikalle on ominaista 
epäselvä vastuunjako ja EU:n jäsenvaltioiden välisten vaatimusten erot. Tämä 
johtaa epäjohdonmukaisiin turvapaikkamenettelyihin kaikkialla EU:ssa. Lisäksi 
EU:n turvapaikkavirastolla on tällä hetkellä ainoastaan ”pehmeää” valtaa. Se voi 
ainoastaan antaa jäsenvaltioille neuvoja turvapaikka-asioissa.  
 
 

38. Suosittelemme, että kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin perustetaan viipymättä ilman 
huoltajaa oleville alaikäisille tarkoitettuja vastaanottokeskuksia. Näin olisi 
toimittava, jotta alaikäiset voidaan majoittaa ja heistä voidaan pitää huolta 
erityistarpeidensa mukaisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  
 
Suosittelemme tätä, koska: 
1) Monet alaikäiset ovat todennäköisesti traumatisoituneita (he tulevat 
konfliktialueilta). 
2) Kaikilla lapsilla on omat tarpeensa (iän, terveyden jne. mukaan). 
3) Jos tämä suositus pannaan täytäntöön, se varmistaisi, että haavoittuvassa 
asemassa olevat ja traumatisoituneet alaikäiset saisivat kaiken tarvittavan hoidon 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
4) Koska alaikäiset ovat tulevia Euroopan kansalaisia, heidän asianmukainen 
kohtelunsa vaikuttaisi myönteisesti Euroopan tulevaisuuteen. 
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39. Suosittelemme yhteisen ja avoimen järjestelmän perustamista 
turvapaikanhakijoiden nopeaa käsittelyä varten. Tässä prosessissa olisi 
asetettava vähimmäisvaatimukset ja sitä olisi sovellettava yhtäläisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa. 
 
Suosittelemme tätä, koska: 
1) Jos tämä suositus pannaan täytäntöön, se johtaisi turvapaikkahakemusten 
nopeampaan ja avoimempaan käsittelyyn. 
2) Jos turvapaikkaprosessin nopeuttamisessa ei onnistuta, se johtaa 
laittomuuksiin ja rikollisuuteen. 
3) Suosituksessamme tarkoitettuihin vähimmäisvaatimuksiin olisi sisällyttävä 
turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien, terveyden ja koulutustarpeiden 
kunnioittaminen. 
4) Tämän suosituksen täytäntöönpano johtaisi työllistymiseen ja 
omavaraisuuteen, mikä mahdollistaisi myönteisen panoksen EU:n yhteiskuntaan. 
Työnhakijan aseman laillistaminen estää turvapaikanhakijoiden hyväksikäytön 
työympäristössä. Tästä voisi olla ainoastaan hyötyä siinä, että kaikkien 
asianomaisten kotouttamisessa onnistutaan paremmin. 
5) Pidennetyillä oleskeluilla vastaanottokeskuksissa on kielteisiä seurauksia niissä 
asuvien mielenterveydelle ja hyvinvoinnille. 
 
 

40. Suosittelemme voimakkaasti, että kaikki turvapaikkaa ja maahanmuuttoa 
Eurooppaan koskevat sopimukset ja lainsäädäntö uudistetaan perusteellisesti. 
Lisäksi suosittelemme, että otetaan käyttöön yleiseurooppalainen 
lähestymistapa. 
 
Suosittelemme tätä, koska: 
1) Kaikki nykyiset sopimukset ovat toimimattomia, epäkäytännöllisiä, eivätkä ne 
ole olleet tarkoituksenmukaisia enää vuodesta 2015 lähtien tähän päivään 
saakka. 
2) EU:n olisi oltava ensimmäinen ”virasto”, joka hallinnoi kaikkia muita virastoja 
ja kansalaisjärjestöjä, jotka käsittelevät turvapaikka-asioita.  
3) Asianomaiset jäsenvaltiot ovat ne, jotka jäävät suurelta osin yksin 
käsittelemään tätä kysymystä. Joidenkin jäsenvaltioiden valikoiva (”à la carte”) 
asenne kuvastaa huonosti EU:n yhtenäisyyttä. 
4) Uusi kohdennettu lainsäädäntö mahdollistaisi paremman tulevaisuuden kaikille 
turvapaikanhakijoille ja johtaisi yhtenäisempään Eurooppaan. 
5) Nykyisen lainsäädännön puutteet aiheuttavat konflikteja ja epäyhtenäisyyttä 
koko Euroopassa ja lisäävät suvaitsemattomuutta maahanmuuttajia kohtaan EU:n 
kansalaisten keskuudessa. 
6) Vahvempi asianmukainen lainsäädäntö johtaisi rikollisuuden ja nykyisen 
turvapaikkajärjestelmän väärinkäytön vähenemiseen. 
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Liite: MUUT PANEELIN KÄSITTELEMÄT SUOSITUKSET, JOITA EI HYVÄKSYTTY 
 
 

Teema	1	Omaehtoisuus	ja	vakaus	 

	

Alateema	1.1	EU:n	riippumattomuus	

 

 

Suosittelemme, että kehitysmaiden pyynnöstä kumppanuuksiin perustuvia 
taloudellisen kehityksen interventio-ohjelmia mukautetaan vastaamaan kunkin 
valtion tarpeita ja/tai kauppasopimuksia niiden taloudellisesta potentiaalista 
tehdyn alustavan tutkimuksen perusteella, minkä jälkeen myönnetään 
rahoitustukea ja varmistetaan ammatillinen koulutus. 

Suosittelemme tätä, koska tämä johtaa teollisuuden riippumattomuuden 
kehittymiseen luoden työpaikkoja, mikä parantaa yleistä muuttoliiketilannetta/-
asemaa. Tämä voi myös auttaa parantamaan kauppasopimusten tekemistä 
kehitysmaissa. 
 

Teema	2:	EU	kansainvälisenä	kumppanina	 
 
Alateema	2.1	Kauppa	ja	suhteet	eettisestä	näkökulmasta	
 

Suosittelemme, että EU ottaa käyttöön säännöksiä, jotka velvoittavat yrityksiä 
valvomaan toimitusketjuaan antamalla määräajoin perusteellisen 
(tarkastus)raportin, ja joissa asetetaan ehdot, joilla palkitaan ja rajoitetaan 
tuontia eettisten kriteerien mukaisesti. Yrityksen olisi kokonsa perustella 
annettava sisäinen ja/tai ulkoinen tarkastuskertomus.  
 
Suosittelemme tätä, jotta voidaan laajentaa eettistä näkökulmaa EU:n kanssa 
käytävässä kaupassa valvomalla yrityksen toimintaa toimitusketjussa eri maissa ja 
kannustamalla yrityksiä toimimaan eettisten kriteerien mukaisesti, kuten 
vaarallisten tuotteiden käyttö, työntekijöiden oikeudet ja työolot, lapsityövoiman 
mahdollinen käyttö ja ympäristönsuojelu. Tätä suositusta ei sovellettaisi 
kuluttajien suoraan verkosta ostamiin tuotteisiin. 
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Teema	3:	Vahva	EU	rauhanomaisessa	maailmassa 
 
Alateema	3.1.	Turvallisuus	ja	puolustus	
 
Suosittelemme, että nykyinen eurooppalainen turvallisuusarkkitehtuuri 
rakennetaan uudelleen, jotta siitä tulee tehokkaampi, toimivampi ja 
toimivaltaisempi ylikansallinen järjestelmä. Tämä johtaa lopulta ”Euroopan 
unionin yhteisten asevoimien” perustamiseen. Tämä kehitys edellyttää 
kansallisten asevoimien asteittaista yhdentymistä ja muuntamista. 
Sotilaallisten valmiuksien ja voimavarojen yhdistämisen koko Euroopan 
unionissa on myös tarkoitus edistää kestävää Euroopan yhdentymistä. 
Euroopan unionin yhteisten asevoimia perustaminen edellyttäisi myös uutta 
yhteistyösopimusta Naton ja Euroopan ulkopuolisten Naton jäsenvaltioiden 
kanssa. 
 
Tämän suosituksen mukaisesti odotamme, että Euroopan unionin sotilaalliset 
rakenteet ovat kustannustehokkaampia ja kykenevät paremmin reagoimaan ja 
toimimaan tarvittaessa. Tämän lähestymistavan ansiosta Euroopan unionilla olisi 
paremmat edellytykset toimia päättäväisesti ja koordinoidusti kriittisissä 
tilanteissa. 
 

Teema	4:	Muuttoliike	inhimillisestä	näkökulmasta	 
 
Alateema	4.1	Muuttoliikkeen	syihin	puuttuminen	
 
Suosittelemme, että EU laatii pöytäkirjan toimenpiteistä, jotka liittyvät 
ilmastokriisin aiheuttamaan tulevaan pakolaiskriisiin. Osana tätä pöytäkirjaa 
EU:n on laajennettava pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määritelmää, jotta 
se on kattava ja sisältää ilmastonmuutoksesta kärsivät ihmiset. Koska monet 
muuttajat eivät voi palata alkuperämaihinsa niiden asuinkelvottomuuden 
vuoksi, pöytäkirjan toisessa osassa olisi varmistettava, että instituutiot löytävät 
uusia käyttötapoja ilmastonmuutoksesta kärsiville alueille, jotta voidaan tukea 
näiltä alueilta lähteneitä muuttajia. Esimerkiksi tulva-alueita voitaisiin käyttää 
tuulivoimapuistojen luomiseen. 
 
Suosittelemme tätä, koska me kaikki olemme vastuussa ilmastokriisistä. Tästä 
syystä meillä on vastuu niistä, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten. Vaikka meillä 
ei ole ennusteita eikä konkreettisia tietoja tulevista ilmastopakolaisista, 
ilmastonmuutos vaikuttaa varmasti miljoonien ihmisten elämään. 
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Alateema	4.2	Inhimilliset	näkökohdat	

 

 

Suosittelemme, että tehostetaan ja rahoitetaan välittömästi laillisia, 
humanitaarisia väyliä ja kulkuvälineitä kriisialueilta tuleville pakolaisille 
organisoidusti. Olisi perustettava turvallisten eurooppalaisten väylien 
järjestelmä (SER), jota tarkoitusta varten perustettu erityiselin sääntelee. Tällä 
lainsäädäntömenettelyllä perustetulla virastolla olisi omat erityisvaltuudet, 
jotka on vahvistettu sen työjärjestyksessä.  
 
Ihmiskauppa ja ihmissalakuljetus ovat vakavia kysymyksiä, joita on käsiteltävä. 
Suosituksemme johtaisi varmasti näiden huolenaiheiden vähenemiseen.  
 

 

Alateema	4.3	Kotouttaminen	
 

 

Suosittelemme, että otetaan käyttöön EU:n direktiivi, jolla varmistetaan, että 
jokaisen jäsenvaltion kullakin asuinalueella olevista asukkaista yli 30 prosenttia 
ei ole peräisin kolmansista maista. Tämä tavoite olisi saavutettava vuoteen 
2030 mennessä ja EU:n jäsenvaltioiden on saatava tukea sen toteuttamisessa. 
 
Suosittelemme tätä, koska tasaisempi maantieteellinen jakautuminen johtaa 
siihen, että paikallisväestö hyväksyy muuttajat paremmin, mikä parantaa 
kotoutumista. Prosenttiosuus perustuu Tanskan uuteen poliittiseen 
yhteisymmärrykseen.  
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II – Kansallisten kansalaispaneelien suositukset 
 

 
 

Tässä asiakirjassa ovat suositukset, jotka 50 kansalaista ovat esittäneet varapääministerin ja 
ulko- ja eurooppaministerin Sophie Wilmèsin johdolla järjestetyssä kansalaispaneelissa. Ne 
ovat Belgian liittohallituksen panos Euroopan tulevaisuuskonferenssissa. Paneelikeskustelun 
aiheena oli "Miten kansalaiset saadaan tiiviimmin mukaan eurooppalaiseen demokratiaan". 
Vaikka paneeli on hyvin tietoinen siitä, että konferenssissa käsitellään muitakin kuin vain  
EU-asioita, paneelin aihe selittää, miksi EU:hun ja sen toimielimiin viitataan nimenomaisesti 
niin usein. Tarvittaessa Eurooppa mainitaan yleisellä tasolla. 
 
Jotta kansalaisten panos voidaan ottaa kokonaisuudessaan huomioon, tässä mietinnössä 
esitetään kaikki suositukset, myös sellaiset, jotka eivät saaneet yksinkertaista enemmistöä 
suosituksia koskevassa päätösäänestyksessä. Ne ovat selvästi tunnistettavissa punaisesta ja 
lihavoidusta prosenttiosuudesta. Lisäksi jotkin suositukset ovat ristiriidassa keskenään, eivätkä 
kansalaiset päässeet niistä selkeisiin johtopäätöksiin edes loppukeskustelujen aikana. Nämä 
suositukset on merkitty kursiivilla. Yhden suosituksen osalta jako oli niin selvä, että äänestys 
päättyi tasan. Se näkyy oranssina ja lihavoituna. Kansalaiset ovat yhtä mieltä siitä, että näitä 
suosituksia koskevat mielipiteet olivat jakautuneita. He ehdottavatkin äänestystulosten 
jakautuneisuuden vuoksi, että Euroopan tulevaisuuskonferenssin elimet ja EU:n toimielimet 
ovat tarkkaavaisia näiden suositusten täytäntöönpanossa. 
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1. Viestintä 

Käsiteltävät asiat Suositukset Kannatus 
(%)  

1. EU:ta koskeva viestintä 
ei ole tyydyttävää. 

1.1 Ehdotamme, että EU:ta koskevia oppitunteja 
sisällytetään koulujen opetussuunnitelmaan alakoulun 
kolmannen luokalta alkaen. Tavoitteena on tavoittaa 
kaikki kansalaiset ja parantaa heidän EU-tuntemustaan. 

88,4 %  

1.2 EU:n ja erityisesti komission olisi tarjottava 
jäsenvaltioiden opetusministeriöille 
koulutusmateriaalia Euroopan toiminnasta. Sen lisäksi, 
että koulutuksessa kerrotaan toimielinten toiminnasta, 
kokoonpanosta ja toimivallasta, siihen olisi sisällyttävä 
myös lyhyt katsaus Euroopan yhdentymisen historiaan. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä selkeän ja helposti 
ymmärrettävän kielen käyttöön sekä opetusvälineisiin, 
kuten dokumenttielokuviin, videoleikkeisiin ja 
opetuksellisiin televisio-ohjelmiin kaikilla 24 kielellä. 

95,0 %  
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2. Euroopan 
yhdentymishanke on 
kansalaisille edelleen 
vieras. 

2.1 Ehdotamme, että EU:n toimielimet selventävät 
viestinnässään paremmin sitä, mikä kuuluu ja mikä taas 
ei kuulu EU:n toimivaltaan. 

97,6 %  

2.2 EU:n olisi sisällytettävä tiedonantoonsa tuttuja 
esimerkkejä eurooppalaisten jokapäiväisestä elämästä. 
Tietoa olisi jaettava jäsenvaltioiden sisällä EU:n 
toimielinten ja kansallisten julkisten televisiokanavien 
välisten sopimusten avulla, jotta saavutettaisiin laaja 
yleisö. 

80,5 %  

2.3 Lisäksi kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisille olisi 
säännöllisesti tiedotettava Euroopan unionin roolista 
muissa jäsenvaltioissa esimerkiksi videoleikkeiden 
avulla. Yhdentyneen Euroopan edut ja haitat voitaisiin 
näin ollen ottaa paremmin huomioon Euroopan 
tulevaisuudesta käytävissä keskusteluissa. 

85,7 %  

2.4 Ehdotamme eurooppalaisen identiteetin 
vahvistamiseksi, että asetetaan saataville ja välitetään 
säännöllisesti tietoa siitä, millaista eurooppalaisten 
elämä olisi ilman EU:ta ja sen konkreettisia saavutuksia. 

92,7 %  

2.5 Ehdotamme myös, että Eurooppa-päivästä 
(9. toukokuuta) tehdään eurooppalainen vapaapäivä 
kaikille EU-kansalaisille. 

81,4 %  

2.6 Suosittelemme, että EU:n toimielimet kiinnittävät 
entistä enemmän huomiota Euroopan tasolla 
käsiteltäviä ensisijaisia aiheita koskevan tiedon 
yksinkertaistamiseen, ymmärrettävyyteen ja 
saatavuuteen. 

97,6 %  

2.7 Suosittelemme, että EU laatii tulostaulun, josta 
käyvät ilmi EU:n maakohtaisesti ja painopisteittäin 
osoittamat resurssit. Kaikkien näiden tietojen olisi 
oltava saatavilla EU:n verkkosivuilla. 

93,0 %  

2.8 Suosittelemme, että EU esittelee meneillään olevaa 
lainsäädäntötyötä selkeästi. Kaikkien näiden tietojen 
olisi oltava saatavilla EU:n verkkosivuilla. 

90,7 %  

2.9 Haluamme EU:n toimielinten olevan paremmin 
eurooppalaisten saatavilla. Heidän osallistumistaan 
Euroopan parlamentin istuntojen keskusteluihin olisi 
helpotettava. 

79,0 %  

2.10 Suosittelemme, että Erasmus-ohjelmaan 
osallistuminen ulotetaan koskemaan kaikkia 
opiskelijoita heidän koulutustaustastaan riippumatta 
(ammatillinen ja tekninen koulutus, työharjoittelu). 
Kaikkien olisi voitava osallistua eurooppalaisiin vaihto-
ohjelmiin. 

79,5 %  
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2.11 Suosittelemme, että työssäkäyvän väestön olisi 
voitava toimialasta riippumatta hyötyä eurooppalaisista 
vaihto-ohjelmista, paikalliset yritykset mukaan lukien. 
Kaikkien olisi voitava osallistua eurooppalaisiin vaihto-
ohjelmiin. 

83,7 %  

2.12 Suosittelemme Euroopan kansalaisuutta koskevien 
kurssien järjestämistä kaikille Euroopan kansalaisille. 83,7 %  



 

                   

 195 

3. EU:n lainsäädäntöä ei 
sovelleta samalla tavoin 
kaikissa jäsenvaltioissa. 

3.1 Suosittelemme, että EU käyttää useammin 
lainsäädäntöä, jota voidaan soveltaa jäsenvaltioissa 
sellaisenaan. Tämä vähentäisi EU:n jäsenvaltioiden 
välisiä lainsäädännön täytäntöönpanon eroja, jotka 
heikentävät Euroopan yhdentymishanketta. Siten EU 
pystyy paremmin turvaamaan ja edistämään 
sisämarkkinoiden, euron ja Schengen-alueen kaltaisten 
saavutusten eheyttä. 

81,4 %  

4. Eurooppalainen 
demokratia on uhattuna. 

4.1 Suosittelemme, että EU:n eurooppalaista 
demokratiaa koskevissa tiedonannoissa muistutetaan 
jatkuvasti ja yksiselitteisesti, mitä Eurooppa merkitsee 
eurooppalaisille. 

78,0 %  

4.2 EU:n perussopimusten arvot ja periaatteet, joihin 
jäsenvaltiot ovat liittymisen yhteydessä sitoutuneet, 
ovat peruuttamattomia. Niiden suojeleminen on 
varmistettava edelleen. 

81,0 %  

4.3 Perussopimusten arvojen ja periaatteiden 
suojelemisesta vastaa Euroopan unionin tuomioistuin, 
eivätkä jäsenvaltiot voi asettaa sitä kyseenalaiseksi. 

81,0 %  

5. EU:ta koskevat tiedot 
eivät ole helposti 
saatavilla ja helposti 
ymmärrettäviä. 

5.1 Suosittelemme, että EU-asioita koskevaa 
faktantarkistusta tehostetaan. Toimielinten levittämän 
ja tarkistaman tiedon olisi oltava helposti Euroopan 
kansalaisten ja kunkin jäsenvaltion kansallisten 
tiedotusvälineiden saatavilla. 

83,3 %  

6. Kansalliset 
tiedotusvälineet välittävät 
usein kielteisen kuvan 
EU:sta. 

6.1 EU:n on myös oltava enemmän läsnä 
eurooppalaisten jokapäiväisessä elämässä 
aktiivisemman viestinnän avulla. (Esimerkiksi tukemalla 
tapahtumia, erityisesti kulttuuritapahtumia, jotka 
tuovat kansalaiset yhteen ja saavat heidät tuntemaan 
ylpeyttä EU-kansalaisuudestaan. Lisäksi selontekojen ja 
esittelyvideoiden tuottaminen toisi eurooppalaisten 
ulottuville tietoa, jossa otetaan huomioon EU:n 
taustatekijät). 

85,7 %  

7. Kansalaiset eivät tunne 
henkilöitä, jotka 
edustavat heitä Euroopan 
parlamentissa. 

7.1 Suosittelemme, että Euroopan parlamentin jäsenet 
esittäytyvät kotimaassaan paremmin erityisesti vaalien 
ulkopuolella. Heidän on oltava helpommin 
saavutettavissa. Edustajan Euroopan parlamentin 
äänestyksessä ottaman kannan perustelujen olisi oltava 
helpommin saatavilla EU:n kansalaisille Euroopan 
parlamentin verkkosivustolla. 

92,7 %  

7.2 Suosittelemme, että kansalliset poliittiset puolueet 
merkitsevät myös nuorempia ehdokkaita niiden 
Euroopan parlamentin vaaliehdokasluetteloihin. 
Tällaisen toimen ei pitäisi olla korvaus hyvästä ja 
lojaalista palvelusta kansallisessa politiikassa. 

74,4 %  
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8. EU:n viestintä on liian 
yksipuolista: siinä ei oteta 
huomioon väestön 
monimuotoisuutta. 

8.1 Suosittelemme, että EU ottaa viestinnän 
suunnitteluvaiheesta lähtien huomioon kohderyhmän 
koulutustason sekä mahdolliset vammat osallistavan 
viestinnän avulla, jotta saavutetaan riittävän laaja ja 
monipuolinen kohdeyleisö. Lisäksi suosittelemme, että 
ihmiset ja järjestöt (jalkautuvat opettajat, etsivät 
nuorisotyöntekijät, sosiaalityöntekijät, 
kansalaisyhteiskunta) osallistuvat tähän viestintään. 

73,2 %  

8.2 Työssäkäyvän väestön tavoittamiseksi 
suosittelemme investoimaan enemmän nykyisten 
viestintäkanavien käyttöön, jotta EU:sta voidaan antaa 
säännöllisesti asianmukaista tietoa esimerkiksi 
selittävien ohjelmien avulla. Lisäksi suosittelemme 
tukeutumaan lähettiläisiin (sekä yksityishenkilöihin että 
järjestöihin), jotka edistävät EU-hanketta. 

83,7 %  

8.3 Nuorten ja opiskelijoiden tavoittamiseksi 
suosittelemme, että nykyisten koulutuksen ja 
asiaankuuluvien nuorisoliikkeiden kaltaisten kanavien 
lisäksi olisi käytettävä lähettiläitä, joiden avulla 
saavutetaan vaikuttajia, jotka voivat tavoittaa nuoria 
sosiaalisen median kautta. Yksi suositus olisi 
yleiseurooppalaisen kilpailun järjestäminen sellaisen 
sarjakuvahahmon luomisesta, joka vetoaa nuoriin ja 
välittää heille eurooppalaisia viestejä. 

69,8 %  

8.4 Ikääntyneille suosittelemme käyttämään samoja 
kanavia kuin työssäkäyvälle väestölle. Lisäksi 
suosittelemme oikean tasapainon löytämistä 
digitaalisen ja ei-digitaalisen (tulostus, radio, 
henkilökohtaiset tapahtumat) viestinnän välillä, jotta 
voidaan vastata kaikkien tarpeisiin, myös 
digiympäristössä huonommin viihtyvien ja 
yhteiskunnassa vähemmän liikkuvien tarpeisiin. 

85,7 %  

8.5 Suosittelemme, että EU:n olisi sitouduttava 
ottamaan mukaan "uudet eurooppalaiset" (henkilöt, 
jotka jonkin laillisen maahanmuuttomenettelyn kautta 
oleskelevat EU:ssa) monissa jäsenvaltioissa jo olemassa 
olevien kotouttamiskurssien avulla ja tiedottamaan 
heille muista perinteisistä EU:n käyttämistä 
viestintäkanavista. Suosittelemme myös, että 
paikallisjärjestöille annetaan oma roolinsa. 

76,7 %  

8.6 Lisäksi suosittelemme, että EU:n näkyvyyttä kaduilla 
lisättäisiin osallistavan viestinnän avulla. Välineinä 
voitaisiin käyttää esimerkiksi (digitaalisia) mainostauluja 
sekä perinteisiä ja uusia (QR-koodi) viestintävälineitä. 

62,8 %  
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8.7 Muina suosituksina olisi tehdä EU:sta visuaalisempi 
(lyhytelokuvien tai infografiikan avulla), luoda 
eurooppalainen urheiluliike yhteenkuuluvuuden 
tunteen luomiseksi ja lisätä Euroopan hymnin 
tunnettuutta. 

68,2 %  
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2. Disinformaatio 

Käsiteltävät asiat Suositukset Kannatus 
(%)  

1. Disinformaation riski 
on tiedotusvälineissä 
yhä suurempi. 

1.1 Suosittelemme, että tiedotusvälineiden rahoitusmallia 
ja tulolähteiden pakollista julkaisemista tarkastellaan 
uudelleen selkeällä ja helposti toteutettavalla tavalla. 
Tiedotusvälineiden rahoitusmalli johtaa siihen, että 
tiedolla haetaan sensaatiota, se irrotetaan asiayhteydestä 
ja se muutetaan disinformaatioksi. 

73,8 %  

1.2 Suosittelemme, että tiedotusvälineet velvoitetaan 
mainitsemaan lähteensä ja tarjoamaan linkit niiden 
tarkistamiseksi. Muussa tapauksessa tiedot olisi 
merkittävä tarkastamattomiksi. 

90,2 %  

1.3 Suosittelemme, että disinformaation torjunnasta 
vastaava eurooppalainen sääntelyviranomainen (ks. 
kohta 2) vastaisi myös faktantarkistusorganisaatioiden 
akkreditoinnista. 

85,4 %  

1.4 Suosittelemme, että jokaiseen jäsenvaltioon 
perustetaan riippumaton viranomainen seuraamaan 
tiedotusvälineiden puolueettomuutta. Euroopan unionin 
olisi rahoitettava ja valvottava tätä viranomaista. 

75,6 %  

1.5 Suosittelemme tiedottamista EU:n virallisten 
verkkosivustojen URL-osoitteista, jotta kansalaiset voivat 
vakuuttua tiedon alkuperästä. 

90,2 %  

2. Monet kansalaiset 
epäilevät 
tiedotusvälineiden 
puolueettomuutta. 

2.1 Suosittelemme, että perustetaan disinformaation 
torjunnasta vastaava eurooppalainen 
sääntelyviranomainen. Sääntelyviranomaisen tehtävänä 
olisi vahvistaa kriteerit "puolueettomuusmerkille" ja ottaa 
tarvittaessa käyttöön seuraamus- ja kannustinjärjestelmä, 
jonka avulla seurataan puolueettomuusvaatimusten 
noudattamista. Vaihtoehtoisesti voitaisiin harkita eettisen 
peruskirjan noudattamista. Puolueettomuusmerkin 
myöntäisi riippumaton kansallinen viranomainen. 
Myöntämisessä otettaisiin huomioon toimenpiteet, joita 
tiedotusvälineet soveltavat disinformaation torjumiseksi. 

87,5 %  

2.2 Suosittelemme, että perustetaan eurooppalainen 
vihjelinja, jonka kautta kansalaiset voivat ilmoittaa 
Euroopan poliittista ja taloudellista toimivaltaa ja 
osaamista koskevasta disinformaatiosta. 

82,1 %  

3. Kansalaiset eivät ole 
tietoisia 
disinformaation 
riskeistä, joille he 
altistuvat.  

3.1 Suosittelemme, että verkkoalustat velvoitetaan 
julkaisemaan käyttäjilleen selkeää ja ymmärrettävää 
tietoa heihin kohdistuvista disinformaation riskeistä. 
Nämä tiedot olisi ilmoitettava automaattisesti tilin 
avaamisen yhteydessä. 

85,7 %  
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3.2 Suosittelemme varhaisesta iästä alkaen pakollista 
medialukutaitoa koskevaa koulutusta, joka on 
mukautettu koulutusjärjestelmän eri tasoille. 

74,4 %  

3.3 Suosittelemme, että Euroopan unioni käynnistää 
toistuvia disinformaatiota koskevia kampanjoita. 
Kampanjat voitaisiin tunnistaa logosta tai maskotista. EU 
voisi velvoittaa verkkoyhteisöt mainostamaan niitä. 

87,5 %  
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4. Disinformaation 
torjuntakeinot ovat 
riittämättömät. 

4.1 Suosittelemme, että algoritmeista, joiden mukaan 
sosiaalisen median foorumien käyttäjien vastaanottamat 
viestit valikoituvat, julkaistaan selkeää ja helposti 
ymmärrettävää tietoa. 

83,3 %  

4.2 Suosittelemme, että käyttäjä voi helposti poistaa 
käytöstä erheellisiä käyttäytymismalleja tukevia 
algoritmeja. Voitaisiin myös harkita velvoitetta tarjota 
käyttäjille pääsy muihin lähteisiin, joissa esitetään 
samasta aiheesta erilaisia näkemyksiä. 

80,0 %  

4.3 Suosittelemme, että Euroopan unioni tukee sellaisen 
sosiaalisen median alustan perustamista, joka täyttää sen 
omat puolueettomuusvaatimukset ja torjuu 
disinformaatiota. Vaihtoehtoisesti voitaisiin lisätä uusia 
toimintoja monikieliseen digitaaliseen foorumiin, joka on 
luotu Euroopan tulevaisuuskonferenssin tueksi. 

56,4 %  
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3. Kansalaispaneelit 

Käsiteltävät asiat Suositukset Kannatus 
(%)  

1. Kansalaispaneelin 
edustavuuden varmistamisen 
vaikeus. Loppujen lopuksi vain 
pieni osa väestöstä on 
mukana. 

1.1 Suosittelemme, että noudatetaan 
keskustelevaa demokratiaa koskevan uusimman 
tieteellisen tiedon suosituksia otannan, 
suunnittelun ja tieteellisen validoinnin osalta 
parhaan mahdollisen edustavuuden 
varmistamiseksi. 

89,7 %  

1.2 Suosittelemme, että keskusteluun osallistuu 
riittävästi ihmisiä mielipiteiden ja profiilien 
moninaisuuden varmistamiseksi, mukaan lukien – 
mutta ei yksinomaan – henkilöitä, jotka ovat 
suoraan tekemisissä aiheen kanssa. 

90,2 %  

1.3 Suosittelemme vanhemmuuden kriteerin (eli 
onko henkilöllä lapsia vai ei) lisäämistä hallinnon 
käyttämiin otantaperusteisiin perinteisempien 
kriteerien, kuten sukupuolen, iän, asuinpaikan ja 
koulutustason, lisäksi. 

33,3 %  

1.4 Suosittelemme maantieteellisiä kiintiöitä sen 
täsmentämiseksi, kuinka monta henkilöä 
eurooppalaisessa kansalaispaneelissa on oltava 
kutakin eurooppalaista maantieteellistä aluetta 
(määritellään myöhemmin) kohti, jotta paneeli olisi 
aidosti eurooppalainen ja päätösvaltainen. 

73,2 %  

1.5 Suosittelemme väestörekistereiden (tai 
vastaavien rekistereiden maasta riippuen) käyttöä 
pääasiallisena lajittelutietokantana, jotta kaikilla 
olisi yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituiksi ja 
herätettäisiin kiinnostusta tiettyyn aiheeseen 
väestön keskuudessa. 

70,0 %  

1.6 Suosittelemme, että osallistujille maksetaan 
arvostuksen ilmaisuna korvaus heidän 
panoksestaan ja houkutellaan ihmisiä, jotka eivät 
osallistuisi ilman korvausta. 

87,5 %  
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1.7 Suosittelemme etukäteistiedon tarjoamista 
osallistujille asiantuntijoiden lyhyiden esitysten 
avulla – ilman liiallista tai liian monimutkaista 
tietoa – sen varmistamiseksi, että keskusteluihin 
osallistuminen on mielekästä myös niille, joilla ei 
ole aikaisempaa tuntemusta asiasta. 

82,9 %  

1.7.2. Suosittelemme, että kansalaispaneelin 
teemasta tiedotetaan etukäteen, jotta ihmiset 
tietävät keskustelujensa aiheet. 

78,6 %  

1.8 Suosittelemme, että kansalaisia ei velvoiteta 
osallistumaan. 97,6 %  

2. Haasteet, jotka liittyvät 
paneeleiden järjestämiseen 
Euroopan tasolla.  

2.1 Suosittelemme eurooppalaisen 
kansalaispaneelin kokousten järjestämistä 
hybridimuodossa 
(henkilökohtaisesti/virtuaalisesti). Tämä 
mahdollistaisi sellaisten ihmisten osallistumisen, 
jotka eivät pysty matkustamaan. 

70,0 %  

2.2 Suosittelemme, että EU delegoi Eurooppa-
asioita käsittelevien kansalaispaneelien 
järjestämisen kansalliselle tasolle osallistumisen ja 
organisoinnin helpottamiseksi. 

69,0 %  

2.3 Suosittelemme, että kullekin Euroopan tasolla 
järjestettävälle paneelille valitaan yksi aihe. Tällä 
tavoin kaikki osallistujat voivat keskustella samasta 
aiheesta riippumatta siitä, mistä päin Eurooppaa he 
tulevat. 

80,5 %  

3. Kansalaispaneelin käytön 
estäminen muihin kuin 
ilmoitettuihin tarkoituksiin. 

3.1 Suosittelemme, että kaikki kansalaiset voivat 
esittää keskustelunaiheita, ja siksi tätä oikeutta ei 
pitäisi varata poliitikoille tai lobbaajille. 

82,1 %  

3.2 Suosittelemme, että aloiteoikeus kuuluu 
Euroopan parlamentille, jotta se määrittelisi 
käsiteltävän aiheen ja hyväksyisi sen jälkeen 
tarvittavat tekstit, joilla voidaan toteuttaa 
jatkotoimia käsiteltävinä olevien suositusten 
perusteella. 

63,4 %  
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4. On vaikea päättää, miten 
parhaiten organisoida 
prosessi, jotta se edustaa 
kansalaisia parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

4.1.1 Suosittelemme yhden tai useamman pysyvän 
eurooppalaisen kansalaispaneelin perustamista, 
joka hoitaa tiettyjä tehtäviä parlamentin rinnalla. 
Paneeli(t) uudistettaisiin säännöllisesti. Näin 
kansalaiset voisivat tavata pitkällä aikavälillä ja 
keskustelulle olisi riittävästi aikaa. Aika 
mahdollistaisi monivivahteiset keskustelut ja 
yhteisymmärryksen rakentamisen. Tämän pysyvän 
paneelin ohella erilliset kansalaispaneelit 
keskustelisivat pysyvän paneelin valitsemista 
aiheista. Ehdotamme, että tässä noudatettaisiin 
Belgian saksankielisen yhteisön mallia. 

54,8 %  

4.1.2 Suosittelemme yhden tai useamman ei-
pysyvän eurooppalaisen kansalaispaneelin 
perustamista, jo(t)ka kokoontuisi(vat) 
keskustelemaan vain tietystä aiheesta tietyksi 
ajaksi. 

58,5 %  

4.2 Suosittelemme, että eurooppalaisia 
kansalaispaneeleja ei järjestetä kiireellisissä 
kysymyksissä, koska keskustelujen laadun 
varmistamiseen on varattava riittävästi aikaa. 

63,4 %  

5. Liian usein keskustelevan 
demokratian aloitteisiin, kuten 
kansalaispaneeleihin, 
osallistuvat kansalaiset eivät 
saa lyhyellä tai pitkällä 
aikavälillä palautetta työnsä 
jatkotoimista. 

5.1 Suosittelemme, että kansalaisille annetaan 
palautetta eurooppalaisten kansalaispaneelien 
jälkeen annettujen suositusten jatkotoimista (tai 
niiden puuttumisesta). Jos suosituksia ei 
noudateta, asianomaisten EU:n toimielinten olisi 
perusteltava päätöksensä (esim. toimivallan 
puuttuminen). Tätä varten suosittelemme, että 
yhteenvetoja laaditaan paneelin jälkeen 
säännöllisesti koko prosessin ajan. 

97,5 %  

 

6.1 Suosittelemme, että järjestetään 
kansalaispaneeleita, joihin osallistuu myös lapsia 
(esim. 10–16-vuotiaita), jotta lisätään heidän 
tietoisuuttaan osallistumisesta ja keskustelusta. 
Tämä voidaan järjestää kouluissa. 

59,5 %  
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4. Kansanäänestykset 

Käsiteltävät asiat Suositukset Kannatus 
(%)  

 
0.1 Suosittelemme, että EU-asioista olisi 
voitava järjestää kansanäänestyksiä 
Euroopan tasolla. 

73,3 %  

1. Kansanäänestyskulttuuri vaihtelee 
suuresti jäsenvaltiosta toiseen. 

1.1 Suosittelemme tutkimuksen teettämistä 
siitä, miten Eurooppaan voitaisiin luoda 
yhteinen kansanäänestyskulttuuri. 

70,7 %  

1.2 Suosittelemme, että riippumaton 
paneeli tutkii, onko tietystä asiasta 
asianmukaista järjestää eurooppalainen 
kansanäänestys.  

77,5 %  

2. Kansanäänestyksessä esitetyn 
kysymyksen sanamuodolla voi olla 
kielteinen vaikutus samoin kuin sillä, 
että vastaus on vain "kyllä" tai "ei", 
mikä usein polarisoi keskusteluja ja 
yhteiskuntia. Aiheen valinta on myös 
arkaluonteista. 

2.1 Suosittelemme, että perustetaan 
tieteellinen komitea, jonka tehtävänä olisi 
määritellä, miten eurooppalaisessa 
kansanäänestyksessä esitettävät 
kysymykset esitetään mahdollisimman 
puolueettomalla tavalla. 

87,2 %  

2.2 Suosittelemme monivalintakysymysten 
esittämistä yksinkertaisten kyllä- tai ei-
vaihtoehtojen sijaan vivahteiden 
tarjoamiseksi, myös liittämällä ehtoja sekä 
kyllä- että ei-vastauksiin (eli "kyllä, jos...", 
"ei, jos..."). 

65,0 %  

2.3 Suosittelemme, että tyhjiä ääniä ei oteta 
huomioon enemmistöä laskettaessa, olipa 
kyse yksinkertaisesta tai ehdottomasta 
enemmistöstä. Ääniä on kuitenkin oltava 
riittävästi (päätösvaltaisuutta on 
noudatettava). 

75,0 %  

2.4.1 Suosittelemme, että eurooppalainen 
kansanäänestys voi koskea mitä tahansa 
EU:n toimivaltaan kuuluvaa asiaa. 

87,5 %  

2.4.2 Suosittelemme sellaisten aiheiden 
ulkopuolelle jättämistä, jotka voivat 
aiheuttaa ristiriitoja jäsenvaltioiden välillä. 

39,0 %  
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2.5 Suosittelemme myös teknisten ja 
vaikeiden kysymysten esittämistä selkeästi 
muotoiltuina, koska ihmisillä on valmiudet 
saada riittävästi tietoa. 

77,5 %  

3. Kansanäänestykset eivät ole 
demokraattinen väline, jos vain 
poliittinen kenttä voi päättää 
sellaisen järjestämisestä. 

3.1 Suosittelemme, että Euroopan 
parlamentilla on aloiteoikeus 
eurooppalaisten kansanäänestysten 
järjestämiseen ja että sen olisi sen jälkeen 
voitava panna tulokset täytäntöön 
(Euroopan komission ja neuvoston olisi 
noudatettava sitä ilman estämisen 
mahdollisuutta). 

67,5 %  

3.2 Suosittelemme, että aloite 
kansanäänestyksen järjestämiseen voi tulla 
myös kansalaisilta itseltään (esimerkiksi 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen sääntöjen 
mukaisesti). 

77,5 %  

3.3 Suosittelemme, että eurooppalaisen 
kansanäänestyksen käytännön järjestelyt 
annetaan puolueettoman elimen vastuulle. 

75,0 %  

4. Kansanäänestyksen sitova tai ei-
sitova luonne on määriteltävä 
selkeästi. 

4.1.1 Suosittelemme, että EU:n laajuisen 
kansanäänestyksen tuloksen olisi oltava 
sitova vain, jos tietyt osallistumisastetta 
koskevat edellytykset täyttyvät. 

92,7 %  

4.1.2 Suosittelemme, että 
kansanäänestyksen tulosten olisi oltava 
sitovia vain, jos saavutetaan tietty 
enemmistö (51/49, 70/30). Näistä 
edellytyksistä olisi päätettävä ennen 
jokaista kansanäänestystä. 

72,5 %  

4.2 Suosittelemme, että eurooppalaisen 
kansanäänestyksen tuloksen olisi oltava 
sitova, jos aloite on kansalaisten tekemä (he 
olisivat onnistuneet keräämään tietyn 
määrän allekirjoituksia tätä tarkoitusta 
varten), mutta ei-sitova, jos aloite on 
poliittisen toimielimen tekemä. 

47,5 %  
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4.3 Suosittelemme, että eurooppalaisen 
kansanäänestyksen tuloksen olisi oltava 
sitova vain tiettyjen kysymysten osalta, 
mutta ei sellaisten kysymysten osalta, joissa 
äänestyksen seuraukset voivat olla hyvin 
vakavat. 

40,0 %  

5. Yleisöllä on usein hyvin vähän 
tietoa kansanäänestyksen aiheesta. 
Samalla on tärkeää valvoa 
toimitettuja tietoja, jotta vältetään 
(kotimaiset tai ulkomaiset) kielteiset 
vaikutukset äänestykseen. 

5.1 Suosittelemme, että ennen EU-
kansanäänestystä väestölle tiedotetaan 
selkeästi äänestystuloksen vaikutuksista 
heidän jokapäiväiseen elämäänsä 
tietolehtisissä, kuten Sveitsissä tehdään, 
sekä tiedotustilaisuuksissa. 

97,5 %  

5.2 Suosittelemme, että jokaista 
eurooppalaista kansanäänestystä varten 
perustetaan tieteellinen komitea, jolla 
taataan toimitettujen tietojen 
tasapuolisuus. 

87,2 %  

6. Vaikka koko väestöä kehotetaan 
osallistumaan kansanäänestykseen 
(toisin kuin kansalaispaneeliin), tietty 
osa kansalaisista ei koskaan osallistu 
äänestykseen. 

6.1.1 Suosittelemme, että äänestäminen 
eurooppalaisessa kansanäänestyksessä on 
pakollista. 

43,6 %  

6.1.2 Suosittelemme, että äänestäminen 
eurooppalaisessa kansanäänestyksessä on 
vapaaehtoista. 

52,5 %  

6.2 Äänestämättä jättävien henkilöiden 
määrän vähentämiseksi suosittelemme 
sähköisen äänestyksen sallimista 
äänestyslippujen lisäksi (tai jopa muiden 
äänestystapojen, kuten postiäänestyksen, 
lisäksi). Sähköinen äänestäminen on 
erityisen kiinnostava vaihtoehto 
lomaileville, ja se kannustaa myös 
äänestämisestä vähemmän kiinnostuneita 
ihmisiä äänestämään, kun äänestyspaikkaan 
matkustamisesta aiheutuvat rajoitukset 
poistuvat. 

90,0 %  

7. Liian usein keskustelevan 
demokratian aloitteisiin, kuten 
kansanäänestyksiin, osallistuvat 
kansalaiset eivät saa palautetta 
työnsä jatkotoimista lyhyellä tai 
pitkällä aikavälillä. 

7.1 Suosittelemme, että kansalaisille 
annetaan palautetta kansalaisten EU-
kansanäänestyksessä tekemän päätöksen 
jatkotoimista (tai niiden puuttumisesta). 

92,5 %  
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5. Olemassa olevat välineet 
5.1 Vaalit 

Käsiteltävät asiat Suositukset Kannatus 
(%) 

1. Eri jäsenvaltioiden välillä 
on erilaisia sääntöjä. 

1.1 Ehdotamme, että äänestäminen on pakollista 
Euroopan parlamentin vaaleissa, mutta kansalaisille 
annetaan riittävästi tietoa äänestyspakon 
perusteluista. 

50,0 % 

1.2 Suosituksemme on tehdä Euroopan parlamentin 
vaaleja koskevista säännöistä mahdollisimman 
yhdenmukaisia kaikissa maissa, myös alaikärajan 
osalta. 

87,2 % 

2. Parlamentin jäsenet eivät 
edusta riittävästi 
monimuotoisuutta iän, 
alkuperän ja sukupuolen 
kaltaisten kriteerien osalta. 

2.1.1 Ehdotamme, että Euroopan parlamentin 
jäsenten olisi oltava kaikenikäisiä ja  
-taustaisia. 

82,1 % 

2.1.2 Ehdotamme, että Euroopan parlamentin 
jäsenet valitsevat tietoisesti eurooppalaisen uran 
eivätkä pelkästään siksi, että he ovat uransa 
loppupuolella. 

82,5 % 

2.1.3 Ehdotamme tasapainoiseen 
sukupuolijakaumaan pyrkimistä esimerkiksi 
sukupuolten vuorottelulla ehdokaslistoilla. EU:n on 
vahvistettava nämä kriteerit ja noudatettava niitä 
kiintiön mukaisessa kokoonpanossa. Jos ehdokas 
kieltäytyy toimeksiannosta, 
paremmuusjärjestyksessä seuraava samaa 
sukupuolta oleva ehdokas ottaa tehtävän 
hoitaakseen. 

82,5 % 

2.1.4 Suosittelemme, että EU:n ehdokaslistalla olevat 
ehdokkaat hoitavat tehtäväänsä, jos he tulevat 
valituiksi. 

89,2 % 
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3. Äänestämme edustajat 
Euroopan parlamenttiin, 
mutta meillä ei ole 
sananvaltaa komission 
kokoonpanoon. 

3.1 Ehdotamme perussopimuksen muuttamista 
siten, että Euroopan parlamentin suurin 
puolueryhmä voi nimittää Euroopan komission 
puheenjohtajan. 

48,6 % 

3.2 Suosittelemme, että Euroopan komission 
kokoonpanosta tehdään avoimempi tiettyjen 
perussääntöjen mukaisesti, jotta kokoonpano 
heijastaisi kansalaisten ääntä ja he tietäisivät, miten 
valinta tehtiin. 

88,9 % 

4. EU-vaalien ehdokkaista, 
heidän ohjelmastaan tai 
heidän Euroopan 
parlamentin poliittisesta 
ryhmästään ei ole riittävästi 
tietoa. 

4.1 Ehdotamme, että EU-vaalien ehdokkaat 
esittelisivät itsensä, tavoitteensa ja ohjelmansa 
konkreettisemmin paikallisesti ja eri 
viestintäkanavien kautta. 84,2 % 
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5.2 Euroopan oikeusasiamies 

Käsiteltävät asiat Suositukset Kannatus 
(%) 

1. Muun kuin englanninkielisen 
sivuston kahdella ensimmäisellä 
sivulla on tietoa vain englannin 
kielellä. Tämä muodostaa esteen 
kansalaisille, jotka eivät osaa 
englantia. 

1.1 Ehdotamme, että kotisivulle laitetaan 
tietoa kaikilla EU:n kielillä ja jos käännöstä 
ei ole saatavilla, uutinen julkaistaan 
englanniksi muualla sivustolla. 89,2 % 

2. Oikeusasiamies ei ole osallisena 
kantelijalle määrättävissä 
seuraamuksissa ja mahdollisissa 
vahingonkorvauksissa. 

2.1 Ehdotamme, että oikeusasiamiehen 
olisi oltava mukana ratkaisun, 
seuraamuksen tai korvauksen löytämisessä 
ja täytäntöönpanossa ja että hänen olisi 
saatava äänensä kuuluviin prosessissa. 

71,1 % 

3. Verkkosivuston tilauksen 
validoinnin viivästys voi olla hyvin 
suuri. Se voi kestää jopa 24 tuntia. 
Sillä aikaa kansalaisen mielenkiinto 
saattaa lopahtaa. 

3.1 Ehdotamme, että otetaan käyttöön 
järjestelmä, jossa validointi tapahtuu 
välittömästi. 47,4 % 

4. Valitusta tehdessä kysytään, onko 
kaikki mahdolliset menettelyt pantu 
vireille. Kansalainen ei tiedä niitä 
kaikkia eikä voi vastata kysymykseen. 

4.1 Ehdotamme, että lisätään linkki muiden 
menettelyjen pelkistettyyn esittelyyn tai 
selitykseen. 89,5 % 

5. Oikeusasiamiehen verkkosivusto on 
hyvin laadittu, mutta sillä ei ole 
asianmukaista "EU-imagoa", mikä 
herättää kansalaisissa kysymyksiä 
(olenko oikealla sivustolla, onko 
sivusto uskottava?). 

5.1 Ehdotamme, että verkkosivuston 
graafista rakennetta yhdenmukaistetaan 
EU:n sivustojen kanssa. Ensimmäinen vinkki 
olisi EU:n lipun nostaminen sivun yläosaan. 
Ensimmäisestä klikkauksesta lähtien on 
oltava selvää, että kansalainen on 
oikeusasiamiehen verkkosivustolla. 

78,4 % 
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5.3 Julkinen kuuleminen 

Käsiteltävät asiat Suositukset Kannatus 
(%) 

1. Kuulemisen verkkosivusto on muuttunut, ja 
kansalainen joutuu ensin vanhentuneelle 
sivustolle. On tehtävä verkkohaku, jotta uuden 
sivuston URL-osoite löytyy. 

1.1 Ehdotamme vanhan 
verkkosivuston poistamista ja 
uuteen verkkosivustoon 
viittaamista. 

81,6 % 

2. Kuulemisen etenemissuunnitelmaa 
(englanti) ja neuvoja (kansalaistoimittajan kieli) 
ei käännetä kansalaisten kielille. 

2.1 Suosittelemme painokkaasti, 
että etenemissuunnitelma 
käännetään kansalaisten kielille. 
Jos etenemissuunnitelma on 
saatavilla vain englanniksi, 
englantia taitamattomat 
kansalaiset eivät voi osallistua 
siihen. 

81,6 % 

2.2 Ehdotamme, että jokaiseen 
yksittäiseen ehdotukseen liitetään 
painike tai kuvake "Automaattinen 
käännös", joka yhdistyisi avoimen 
lähdekoodin käännösohjelmaan, 
kuten Google Translateen tai 
DeepL-kääntäjään. 

65,8 % 

3. Saadaksesi tietoa prosessin jatkotoimista, 
sinun on tilattava seuranta. 

3.1 Ehdotamme, että prosessin 
seuranta lähetetään 
automaattisesti jokaiselle 
vastanneelle henkilölle, joka voi 
halutessaan perua tilauksen. 

89,5 % 

4. Emme tiedä, vaikuttavatko useat 
samansuuntaiset lausunnot komissioon vai 
pidetäänkö niitä yhtenä näkökantana 
(painotettuna tai ei). Jos samansuuntaisia 
lausuntoja kootaan yhteen, olemme 
huolestuneita lobbaajien/aktivistien/suurten 
yritysten painoarvosta kuulemisissa verrattuna 
kansalaisten/kansalaisjärjestöjen ääneen ja 
tämän vaikutuksista EU:n toimiin. 

4.1 Suosittelemme, että aiheesta 
annetaan selkeää tietoa 
verkkosivustolla. 

81.6 % 

4.2 Jos samansuuntaisten 
lausuntojen määrällä on 
vaikutusta, suosittelemme, että 
otetaan käyttöön järjestelmä 
lobbaajien, aktivistien tai suurten 
yritysten suodattamiseksi, jotta 
niille ei anneta kohtuutonta 
painoarvoa. 

60,5 % 
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4.3 Suosittelemme sellaisten 
tekoälyohjelmistojen luomista, 
jotka luokittelevat erilaiset 
mielipiteet ja laskevat niitä 
koskevat kielteiset ja myönteiset 
mielipiteet. 

47,4 % 

4.4 Ehdotamme tapaamisten 
järjestämistä kansalaisten ja 
(aktivistien) järjestöjen välillä: 
nämä olisivat "Eurooppa-taloja", 
joissa kansalaiset voivat ilmaista 
mielipiteensä ja jotka voivat auttaa 
levittämään kansalaisten 
näkemyksiä Euroopan tasolla. Niitä 
olisi oltava eri paikoissa ja 
paikallisella tasolla. 

62,2 % 

5. Lausuntolomake on epäselvä: siinä on sekä 
avoimia kysymyksiä että kyselylomake. Mikä 
on kunkin asiakirjan tehtävä ja mitkä osat ovat 
täytettäviä? 

5.1. Näitä tietoja olisi 
täsmennettävä verkkosivustolla. 81,6 % 

6. Välineisiin liittyvä toimivalta on liian 
monitasoinen. 

6.1 Ehdotamme, että perustetaan 
lähetyskeskus, joka ohjaa pyynnöt 
asianmukaiselle viranomaiselle. 

78,9 % 
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5.4 Eurooppalainen kansalaisaloite 

Käsiteltävät asiat Suositukset Kannatus 
(%) 

1. Kansalaisia, joilla ei ole 
internetiä, on vaikeampi 
tavoittaa. 

1.1 Ehdotamme, että paikallisviranomaiset tai 
hallituksesta riippumattomat kirjastot voisivat osallistua 
aloitteiden levittämiseen ja allekirjoitusten keräämiseen 
sekä sähköisesti että paperiversioihin. EU:n olisi 
laadittava maakohtainen luettelo tästä verkostosta ja 
asetettava se kansalaisaloitteita käynnistävien 
kansalaisten saataville. 

71,1 % 

2. Osallistuvien maiden 
määrä on liian pieni 
riittävän tuen saamiseksi. 

2.1 Ehdotamme, että allekirjoituksia keräävien maiden 
määrä nostetaan 13:een, jotta ehdotukselle saadaan 
enemmän tukea. Allekirjoitusten lukumäärä olisi 
suhteutettava asukasmäärään. 

64,9 % 

3. Allekirjoitusten 
keräämiseen liittyvät 
kustannukset ja 
ponnistelut ovat 
korkeita. 

3.1 Ehdotamme, että aloitteille olisi myönnettävä EU:n 
rahoitusta. 71,1 % 

3.2 Ehdotamme, että perustetaan elin helpottamaan 
maiden välistä koordinointia. 75,7 % 

4. Menettely on 
kansalaisille 
monimutkainen. 

4.1 Ehdotamme neuvontapalvelun perustamista 
avustamaan kansalaisia menettelyjen toteuttamisessa. 83,8 % 

5. Kansalaisaloitteen 
tulos on epäselvä. 

5.1 Ehdotamme, että Euroopan komissio velvoitettaisiin 
keskustelemaan ehdotuksen jatkotoimista eikä 
pelkästään vastaamaan ilmoittamalla ehdotuksen 
vastaanottamisesta. Jos komissio päättää olla 
ryhtymättä toimiin ehdotuksen mukaisesti, sen on 
perusteltava päätöksensä. 

100,0 % 

5.2 Ehdotamme kansalaiskuulemisen järjestämistä, kun 
eurooppalainen kansalaisaloite on vastaanotettu, ja 
lausunnon pyytämistä kansalaisilta ennen komission 
jatkotoimia. Näin vältyttäisiin vain äärimmäisiltä 
mielipiteiltä tai äänestyksiltä, ja siihen sisältyisi sellaisten 
henkilöiden mielipide, jotka eivät allekirjoittaneet 
kansalaisaloitetta. Lisäksi jos kaikki kansalaiset 
ilmaisevat mielipiteensä, ehdotuksella on enemmän 
painoarvoa EU:n tasolla ja EU:n jatkotoimissa. 

55,3 % 
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5.5 Oikeus esittää vetoomus 

Käsiteltävät asiat Suositukset Kannatus 
(%) 

1. Euroopan komissio tekee 
lopullisen päätöksen, ei 
varmuutta lopputuloksesta. 

1.1 Ehdotamme, että komissio noudattaa 
Euroopan parlamentin suositusta. 81,1 % 

2. Menettelyn ja päätöksen 
perustelujen läpinäkyvyys on 
puutteellista. 

2.1 Ehdotamme, että vetoomuksen jättävälle 
henkilölle tiedotetaan edistymisestä ja päätöksistä 
säännöllisin väliajoin. Lopulliset päätökset on myös 
perusteltava. 

94,4 % 

3. Kansalaisten on vaikea 
vastata uuden lainsäädännön 
tarpeeseen. 

3.1 Suosittelemme, että vetoomusta olisi 
käytettävä myös välineenä, jolla osoitetaan uuden 
lainsäädännön tarve. 

78,4 % 
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Tämä asiakirja on käännös Ranskan laatiman raportin "Kansalaisten panos Euroopan 

tulevaisuuskonferenssille" tiivistelmästä. Raportin täydellinen ranskankielinen versio on 

saatavilla seuraavassa osoitteessa: https://participation-

citoyenne.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/20211126%20-%20COFE%20-

%20Rapport%20final.pdf 
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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. 

  



 

                   

 218 

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 kansalaisosallistumisfoorumilla10. 

  

 
10 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 aiheet11. 

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. 

  

 
11 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. 
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a. Eurooppaan kohdistuvien 14 toiveen luokittelu 

Kunkin alueellisen konferenssin päätteeksi osallistujat äänestivät kannattamistaan eri 

työryhmien määrittelemistä muutosideoista. 

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 
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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. 

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. 
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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 
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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" 
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Euroopan tulevaisuutta käsittelevä 
kansallinen kansalaispaneeli Berliinissä 

– Kansalaisten suosituksia – 
 
 

Saksa järjesti Euroopan tulevaisuutta käsittelevän kansallisen kansalaispaneelin tilaisuuksia  
5., 8., 15. ja 16. tammikuuta. Osallistujat valittiin kansalaisten joukosta käyttämällä 
eurooppalaisissa kansalaispaneeleissa sovellettua ositetun otannan menetelmää. 
Osallistumaan kutsuttiin Saksassa 12 000 kansalaista. Kutsuun vastanneista valittiin noin 
100 henkilöä. Valinnassa otettiin huomioon Saksan liittotasavallan väestölaskennan 
nykytiedot, jotta valinta kuvastaisi saksalaisen yhteiskunnan ja koko Saksan väestön 
moninaisuutta. Osallistujat keskustelivat kansallisessa kansalaispaneelissa seuraavista viidestä 
aiheesta: EU:n rooli maailmassa, vahvempi talous, ilmastonmuutos ja ympäristö, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus, eurooppalaiset arvot ja oikeusvaltio. Sen jälkeen he muotoilivat kyseisiin 
aiheisiin liittyviä konkreettisia suosituksia, jotka hyväksyttiin lopuksi täysistunnossa 
16. tammikuuta: www.youtube.com/watch?v=cefqmarZXzY 



 

 

256 

Pöytä 1: 
 

Luodaan yhteys ulkomaankaupan etunäkökohtien ja ilmastopoliittisten toimenpiteiden välille 
 

Suositamme, että EU ja erityisesti Euroopan komissio laatii ilmastoystävällisiä teknologioita ja 
innovaatioita koskevan investointipaketin, mukaan lukien rahoitusohjelmia. Paketti olisi 
rahoitettava ilmastoperusteisilla tuontimaksuilla, jotka korvamerkittäisiin ja siirrettäisiin 
eteenpäin rahallisena korvauksena ilmastolle aiheutetuista vahingoista. Tässä yhteydessä 
otettaisiin tiettyjen tuotteiden kohdalla käyttöön pisteytysjärjestelmä kestävyyden arviointiin. 
EU:n selkeä kanta sekä vahva ja innovatiivinen Eurooppa auttaisivat maailmanlaajuisten 
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tämä auttaisi vahvistamaan EU:n roolia vastuullisena, 
globaalina edelläkävijänä ja mallina, jolla turvataan vauraus ja voidaan saada aikaan kestäviä 
maailmanlaajuisia muutoksia. Nämä tavoitteet ovat meille tärkeitä siitä syystä, että näin EU 
antaa jatkuvan panoksensa ilmastonmuutoksen torjuntaan, mikä voisi pitkällä aikavälillä 
edistää merkittävästi maailmanrauhan vakiinnuttamista. 

 
 
 
 

Pöytä 2: 
 

Luodaan kannustimia sille, että tuotantotoiminta, erityisesti perustarvikkeiden valmistus, 
sijoitettaisiin EU:hun 

Jotta voidaan helpottaa perustarvikkeiden valmistusta EU:ssa, suosittelemme 
hyväksymismenettelyjen nopeuttamista ja standardointia, byrokratian vähentämistä ja tukien 
tarjoamista yrityksille, jotka siirtävät toimintonsa EU:hun ja/tai kehittävät EU:ssa sijaitsevia 
tuotantolaitoksia. EU:n olisi edistettävä uusiutuvaa energiaa laajasti energiakustannusten 
vähentämiseksi. 

Näiden toimenpiteiden avulla haluamme lyhentää toimitusketjuja ja tehdä niistä 
ilmastoystävällisempiä sekä auttaa vahvistamaan EU:ta ja luomaan työpaikkoja, joissa 
kunnioitetaan ihmisoikeuksia. 

Nämä tavoitteet ovat meille tärkeitä siitä syystä, että tuotannon siirtäminen EU:hun lisäisi 
EU:n kansainvälistä riippumattomuutta ja vähentäisi sen poliittista haavoittuvuutta. 
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Pöytä 1: 
 

Digi-Score – pisteytysjärjestelmä vahvaa EU:n laajuista digitaalitaloutta varten 
 

Ehdotamme, että otetaan käyttöön julkinen digitaalinen tulostaulu, niin sanottu "Digi-Score", 
jota hallinnoisi Euroopan komissio (pääosasto Connect). Kyseessä on yksityiskohtainen 
pisteytysjärjestelmä, jolla määriteltäisiin EU:n yritysten digitalisaatiokehityksen nykytaso ja 
vertailtaisiin niitä keskenään. Ehdotuksella pyritään luomaan kannustin digitalisaation 
edistämiseen kaikkialla Euroopassa. Yritykset, jotka saavat tulostaulussa alhaisen pistemäärän, 
voisivat saada kohdennettua tukea, jolla autettaisiin niitä pääsemään kehityksessä muiden 
vauhtiin. 

Tämä tavoite on meille tärkeä siitä syystä, että se auttaisi tasoittamaan tietä tuottavuuden, 
tehokkuuden ja myynnin lisäämiselle ja vahvistaisi siten Euroopan asemaa tuotantopaikkana. 

 

 
Pöytä 2: 

 
Tiedonvaihtoalusta EU:n laajuista tietämyksen ja kokemusten vaihtoa varten 

 
Suosittelemme, että EU perustaa tiedonvaihtoalustan, jonka avulla voidaan vaihtaa tietämystä 
ja kokemuksia EU:n laajuisesti. Tavoitteenamme on koota yhteen tietoa EU:ssa järjestettävistä 
kansainvälisistä koulutuskursseista, antaa esimerkkejä parhaista käytännöistä ja tarjota 
kansalaisille mahdollisuus esittää uusia ideoita rajatylittävää vaihtoa varten. Lisäksi voitaisiin 
antaa lisätietoja saatavilla olevista – esimerkiksi energia-, ympäristö- ja digialan – teknisistä 
asiantuntijafoorumeista. 

Pidämme tätä tärkeänä siitä syystä, että kansalaisilla on tarve saada avoimesti tietoa saatavilla 
olevista rajatylittävistä koulutuskursseista. Kansalaisten olisi saatava parempaa neuvontaa 
EU:n tasolla siitä, mitä foorumeja ja tietoalustoja on olemassa. 
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Pöytä 1: 
 

Tuotteiden taattua käyttöikää koskeva sääntely 
 

Suosittelemme, että EU antaa lainsäädäntöä, jolla varmistetaan EU:ssa valmistettavien ja 
myytävien tuotteiden tuotekohtainen, pitkäkestoinen ja taattu käyttöikä ja tehdään siitä 
läpinäkyvää kuluttajien kannalta. 

Luonnonvarat ovat rajallisia, ja niitä voitaisiin säästää tällä toimenpiteellä. Samoin voitaisiin 
välttää jätteiden syntymistä, mikä hyödyttäisi ympäristöä, ilmastoa ja kuluttajia. 

Tällä tavoin haluamme kannustaa valmistajia tuomaan markkinoille aiempaa kestävämpiä ja 
korjattavissa olevia tuotteita. 

 
 

Pöytä 2: 
 

EU:n pitkän aikavälin kampanja kestävän kulutuksen ja elämäntavan edistämiseksi 
 

Suosittelemme, että jollekin tietylle eurooppalaiselle elimelle, jolla olisi sivutoimipisteitä eri 
EU-maissa, annetaan tehtäväksi johtaa tätä kampanjaa ja osoitetaan sille siihen omat resurssit. 

Pyrimme varmistamaan, että kaikilla EU:n kansalaisilla on yhteinen identiteetti, että he 
tiedostavat paremmin kestävän kulutuksen ja elämäntavan tarpeellisuuden ja että he 
omaksuvat tällaisen elämäntavan. 

Nämä tavoitteet ovat meille tärkeitä siitä syystä, että haluamme luoda luontaisen motivaation 
kestävään elintapaan. 
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Pöytä 1: 
 

Luodaan opiskelijoille enemmän vaihtomahdollisuuksia Euroopassa 
 
 

Suosittelemme, että EU hyväksyy nykyisen Erasmus-ohjelman lisäksi säädöksen vaihto-
ohjelmasta, joka koskisi 14–25-vuotiaita opiskelijoita heidän taustastaan, sukupuolestaan ja 
koulutustasostaan riippumatta. Paikallisten koulujen olisi luotava järjestelmällisesti tämä 
vaihto-ohjelma ja tiedotettava siitä. Jokaisella opiskelijalla olisi oltava mahdollisuus hyödyntää 
vaihto-ohjelmaa milloin tahansa opintojensa aikana. Euroopan komission olisi toimitettava 
tätä koskeva ehdotus Euroopan parlamentille ja Eurooppa-neuvostolle. 

Tavoitteenamme on, että oppilaat voisivat osallistua vaihto-ohjelmiin kaikkialla Euroopassa 
koulumenestyksestään tai vanhempiensa taloudellisesta tuesta riippumatta. Eurooppalaista 
vaihtokulttuuria olisi edistettävä kouluiästä lähtien. Ennen kaikkea on tärkeää, että  
vaihto-ohjelmiin on helppo päästä osallistumaan ja että niihin ei liity turhaa byrokratiaa. 
Tämän vaihto-ohjelman avulla haluamme luoda eurooppalaista solidaarisuutta ja vähentää 
kielimuureja. Ohjelman yhteydessä olisi otettava huomioon oikeudenmukaisuuden 
toteutuminen koulutuksessa ja edellytys koulutukseen osallistumisesta, jotta voidaan parantaa 
kulttuurienvälistä osaamista ja viestintätaitoja. 

Nämä tavoitteet ovat meille tärkeitä siitä syystä, että niillä voidaan auttaa edistämään 
yhteenkuuluvuutta EU:ssa, vahvistamaan keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä sekä 
välittämään eteenpäin eurooppalaisia arvoja ja saamaan ne omaksutuiksi jo nuorena, jotta 
Euroopan moninaisuus voidaan nähdä mahdollisuutena. 

 
 

Pöytä 2: 
 

Otetaan käyttöön työtehtäväkohtainen perustason palkka 
 

Suosittelemme, että työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava Euroopan komission 
jäsen esittää Euroopan parlamentille ehdotuksen työtehtäväkohtaisen perustason palkan 
käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa. Perustason palkan olisi koostuttava toimeentulon 
turvaamiseen riittävästä vähimmäispalkasta ja työkohtaisesta lisäosasta. 

Tavoitteenamme on, että työsuoritukset ja palkat ovat vertailukelpoisia EU:n sisällä sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi. Tämä tavoite on meille tärkeä siitä syystä, että näin 
voimme varmistaa EU:n perusperiaatteen näkymisen työmarkkinoilla niin, että kansalaisilla on 
toisiaan vastaavat elin- ja työolot heidän asuinpaikastaan ja ammatistaan riippumatta. 



 

 

Pöytä 1: 
 

Sisäistetään eurooppalaiset arvot ja välitetään niitä tunnetasolla 
 

Suosittelemme, että eurooppalaiset arvot esitetään konkreettisempina ja että niitä välitetään 
enemmän tunnetasolla. Tämä pystyttäisiin toteuttamaan esimerkiksi ottamalla käyttöön 
arvojen ytimeen johdattava "perehdytyspaketti", johon kuuluisi tiedotusvälineiden panos, 
interaktiivisia toimintoja ja kansalaisten aktiivisempaa osallistumista. 

Tavoitteenamme on, että jokainen EU:ssa asuva henkilö tuntee yhteiset arvot ja tunnistaa ne 
omikseen. 

Tämä tavoite on meille tärkeä siitä syystä, että se muodostaa perustan yhteiselollemme 
arvoyhteisössämme. Näiden arvojen tuntemus on aivan liian vähäistä, mikä johtuu siitä, että 
niihin ei ole henkilökohtaista yhtymäpintaa. Meidän on luotava tuo yhteys. 

 
 

Pöytä 2: 
 

"EU Life" – EU:ssa eläminen 
 

Suosittelemme, että EU käynnistää oman valistukseen ja tiedottamiseen tarkoitetun  
televisio-ohjelman, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta yhteisistä arvoista kaikkien EU:n 
kansalaisten keskuudessa, ja varmistaa sen helpon ja esteettömän saatavuuden kaikille. Nämä 
tavoitteet ovat meille tärkeitä siitä syystä, että haluamme saada käsityksen kaikkien  
EU-maiden kansalaisten näkemyksistä. Tällä tavoin haluamme vahvistaa yhteistä perustaa ja 
auttaa tuomaan ihmisiä yhteen tarkoituksena kannustaa solidaarisuuteen ja lisätä kansalaisten 
ymmärrystä oikeusvaltioperiaatteesta demokratian turvaamiseksi. 
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1. Paneelin järjestämisen periaatteet 
 
Paneelit toteutettiin kokonaisuudessaan noudattaen ohjeita, jotka koskevat kansallisten 

kansalaispaneelien järjestämistä Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä. 

Erityisesti: 

• Tarkoitus:  
Kaikki paneeliin kutsutut täyttivät osallistumiskyselyn, jossa eriteltiin hankkeen 
tavoitteet ja päämäärät ja tuotiin esille erityisesti Euroopan tulevaisuuskonferenssi 
sekä sen aiheet ja työskentelytavat. 

• Avoimuus: 
Kaikki aloitteen esittelyä koskeva aineisto asetettiin osallistujien saataville monin eri 
tavoin, myös lähettämällä se sähköpostitse kaikille osallistujille, ja siinä viitattiin 
kautta linjan konferenssin viralliselle verkkosivustolle. 

• Osallistavuus: 
Osallistumiskutsu lähetettiin usealla tavalla, muun muassa sähköpostitse SWG:n 
yhteisön jäsenille sekä jakamalla hakemuskaavakkeita linkeissä Twitterin ja 
LinkedInin kautta. Hakulomake ladattiin kaikkiaan yli 400 kertaa, ja hakemuksia 
lähetettiin 245. Osallistujat valittiin satunnaisotannalla siten, että mukana oli eri 
sukupuolta, ikäryhmää, sosiaalista taustaa, asuinpaikkaa ja ammattiasemaa 
edustavia henkilöitä. 

• Edustavuus: 
Vaikka otoksen koko ei ole tilastollisesti edustava, osallistujien valintamenettely 
suunniteltiin siten, että otos olisi mahdollisimman heterogeeninen ja se edustaisi 
koko väestöä pienoismuodossa. 

• Tietoja: 
Kaikille osallistujille annettiin runsaasti tietoa sekä konferenssista että paneelissa 
käsiteltävistä aiheista. Johdanto-osassa hankkeen tavoitteet ja yksityiskohtaiset säännöt 
esiteltiin puolueettomuuden ja kattavuuden periaatteita noudattaen. Kaikilla osallistujilla oli 
mahdollisuus pyytää lisätietoja tapahtumasta puhelimitse SWG:n projektipäälliköiden 
suorista numeroista. 

• Keskusteluryhmät: 
Koko prosessin keskeisenä tavoitteena oli laatia Euroopan unionille osoitettavia 
konkreettisia suosituksia, joista osallistujat olisivat laajalti yhtä mieltä. Työskentelytapa ja 
ryhmien johtamistapa loivat pohjan prosessille, jossa kerättiin osallistujien huomioita ja 
laadittiin niiden pohjalta suosituksia, joista tehtiin yhteenveto. Lopuksi ryhmät itse 
todensivat ja validoivat ne myöhemmässä työistunnossaan. 

• Aikataulu: 
Työistunnoissa luotiin vapautunut ilmapiiri antamalla osallistujille runsaasti aikaa tarkastella 
kysymyksiä ja keskustella niistä, ilmaista mielipiteensä ja kuunnella muiden näkemyksiä. 
Samasta syystä kaksi pääryhmää päätettiin jakaa kahteen alaryhmään. Työskentely myös 
mitoitettiin kaksipäiväiseksi, jotta esitettyjen ajatusten muokkaamiseen oli riittävästi aikaa. 
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• Jatkotoimet:  

Viimeisenä kokoontumispäivänä kaikki paneelit osallistuivat ensimmäisessä vaiheessa 
laadittujen suositusten ensimmäisen luonnoksen todentamis- ja validointiprosessiin. Kun 
raportti tuloksista oli toimitettu ministerineuvoston puheenjohtajavaltion EU-politiikan 
osastolle ja asiaa koskeva lupa oli saatu, suositusten lopullinen versio toimitettiin kaikille 
paneelin osallistujille. Osallistujia pyydettiin kaikissa tapauksissa seuraamaan edelleen 
konferenssin toimintaa verkkosivuston ja julkaistavien päivitysten kautta. 

• Riippumattomuus: 
Prosessin toteutti kokonaisuudessaan SWG toimien täysin itsenäisesti ja saamansa 
toimeksiannon mukaisesti. Ministerineuvoston puheenjohtajavaltion EU-politiikasta 
vastaavalle osastolle tiedotettiin jatkuvasti aloitteen eri vaiheista ja saavutetuista tuloksista. 

• Yksityisyydensuoja: 
Osallistujien yksityisyys varmistettiin täysimääräisesti. Paneeliin hyväksymistä varten 
kaikkien ehdokkaiden oli allekirjoitettava laissa edellytetty tietoinen suostumus. 

• Arviointi: 
Prosessin päätteeksi kyselylomake toimitettiin kaikille osallistujille heidän kokemustensa 
arviointia varten, ja tuloksista esitetään yhteenveto tässä raportissa. 

 

2. Osallistujien valinta- ja osallistumismenettelyt 
 

Valinta 

Tapahtumaa edeltävän tiedotuskampanjan tavoitteena oli rekrytoida vähintään 50 Italian 
kansalaista, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan aloitteeseen. 

Tätä varten SWG:n omalle verkkoalustalle luotiin hakulomake, jonka kautta osallistumisesta 
kiinnostuneet henkilöt saivat ilmoittautua täyttämällä siihen ryhmittelyn kannalta olennaiset 
tietonsa. Osallistujat valittiin ryhmistä satunnaisotannalla. Osallistumisen edellytyksenä oli 
konferenssin peruskirjan allekirjoittaminen sekä se, että hakijalla on internetyhteys ja mikrofonilla ja 
videokameralla varustettu laite. 

Hakulomaketta jaettiin sosiaalisessa mediassa SWG:n tileiltä. Lomake julkaistiin Twitterissä kuusi 
kertaa ja kerran LinkedInissä, ja tulokset olivat seuraavat: 

 
Sosiaalinen 

media 
Päivät Katselukerrat Hakulomakkeen 

lataukset 

Twitter 6 julkaisua  
8.–10. maaliskuuta 889 31 

 
LinkedIn 

1 julkaisu 
8. maaliskuuta 

410 2 5 

 

SWG:n yhteisön jäseniä pyydettiin soveltamaan sellaista kutsustrategiaa, jolla taattaisiin Italian 
väestön mahdollisimman laaja edustus paitsi sosiodemografisesti myös ajattelutavan, kulttuurisen 
suuntautumisen ja arvojen osalta. 
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Hakemus oli täytettävissä 8. maaliskuuta 2022 klo 8.00 ja 10. maaliskuuta 2022 klo 16.00 välisenä 
aikana, jolloin hakulomaketta ladattiin yhteensä 420 kertaa ja hakemuksia täytettiin 225 kappaletta. 

Valintakelpoisia hakijoita oli 140, ja heistä valittiin 70 sellaisin kriteerein, joilla pyrittiin 
varmistamaan sukupuolten, maantieteellisen jakauman, eri ikäryhmien ja koulutustasojen 
tasapuolinen edustus. 

Valintamenettelyssä kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että valinnoissa toteutuu tasapuolisen 
todennäköisyyden periaate ja menettelyt perustuvat ehdolliseen sattumanvaraisuuteen. 

Valinnan sattumanvaraisuus oli keskeinen osa hanketta, ja sillä varmistettiin hakuprosessin 
oikeudenmukaisuus. Aloitteen hengen mukaisesti oli kuitenkin tärkeää noudattaa strategiaa, jolla 
hakijoita saadaan mahdollisimman paljon mutta samalla varmistetaan mahdollisimman suuri 
heterogeenisyys ja näin ollen mahdollisimman kattava edustavuus. 

 

Valintakelpoisten henkilöiden jakauma oli seuraava: 

 

 

Kun 70 ehdokasta oli valittu, heidän osallistumisensa vahvistettiin puhelimitse tapahtumapäivän 

aamuna. Yhteydenotoista vastasi SWG:hen kuuluva CATI-yhteyskeskus. Tässä vaiheessa 

rekisteröitiin yhteensä 59 henkilöä, jotka vahvistivat osallistumisensa. Heistä 55 osallistui 
aktiivisesti paneeliin. 

Osallistujien sosiaalinen tausta ja ikärakenne olivat seuraavat: 



 

266 
 

 

Hakumenettelyn vaiheet olivat numeroittain seuraavat: 
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Tiedotusmateriaali 

Jotta motivaatio ja sitoutuminen voitiin varmistaa alusta alkaen, kaikille osallistujille annettiin 

seuraavat materiaalit: 

• Euroopan tulevaisuuskonferenssin ja kansallisten paneelien esittelylomakkeet, 
• Euroopan tulevaisuuskonferenssin peruskirja, 
• paneeleissa käsiteltävät aihepiirit ja aiheet, 
• osallistumisen edellyttämät tekniset ja organisatoriset tiedot. 

 

3. Paneelien järjestelyt 
 

Jotta työssäkäyvien henkilöiden osallistuminen olisi mahdollisimman joustavaa, paneeli rakentui 

kahdesta peräkkäisestä puolikkaasta päivästä, joista toinen oli yleinen vapaapäivä, seuraavan 

aikataulun mukaisesti: 

• Perjantai 11. maaliskuuta klo 16–20. 
• Lauantai 12. maaliskuuta klo 10–12. 

Tarkoituksena oli yhtäältä helpottaa työssäkäyvien osallistumista aloitteeseen ja toisaalta lisätä 

heidän sitoutumistaan ja näin kannustaa heitä suurempaan paneutumiseen ja osallistumiseen sekä 

esitettyjen kysymysten ja ehdotusten perusteellisempaan pohdintaan. 

Paneelissa järjestettiin kaksi työistuntoa GoTo Meeting -alustan kautta, ja osallistujat jaettiin 

neljään ryhmään (kaksi kutakin aihealuetta kohden). Moderaattorina toimi SWG:n edustaja, ja 

sihteeri kirjoitti puhtaaksi keskustelut. Moderaattorit johtivat keskusteluja kahdessa eri ryhmässä 

(yksi kutakin aihepiiriä kohden), ja tavoitteena oli saada kaikki osallistujat mukaan mahdollisimman 

tiiviisti ja varmistaa mahdollisimman suuri osallisuus ja puolueettomuus. 

 

 

4. Aikataulu 
 

Ensimmäinen istunto (perjantai 11. maaliskuuta 2022) 

• Klo 15.00 – Yhteyksien avaaminen ja osallistujilla mahdollisuus kirjautua foorumille  
audio- ja videojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi. 

• Klo 16.00 – Moderaattorin alustus: aloitteen perusteet ja työskentelyn vaiheet. 
• Klo 16.15 – Osallistujien jakaminen ryhmiin hakuvaiheessa ilmoitettujen toiveiden 

mukaan. 
• Klo 16.20 – Ryhmäkeskustelun aloitus. 
• Klo 20.00 – Istunto päättyy. 
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Toinen istunto (lauantai 12. maaliskuuta 2022) 

• Klo 10.00 – Työn jatkuu ensimmäisen päivän tulosten pohjalta. 
• Klo 10.15 – Keskustelu jatkuu, osallistujien ehdotuksia ja kommentteja. 
• Klo 12.00 – Istunto päättyy. 
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5. Kootut suositukset 
 

Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja 
työllisyys 

 

1. Luopuminen 1900-luvun tuotantomallista 
 

Paneelin osanottajat katsoivat, että viimeisimmät maailman tapahtumat (koronapandemia sekä 
Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti) ovat osoittaneet voimakkaasti nykyisen eurooppalaisen 
tuotantomallin rajat ja tuoneet esille tarpeen tarkistaa lähestymistapaa, jota monet nimittävät 
"1900-luvun malliksi". 
Osoitukset Euroopan riippuvuudesta Euroopan unionin ulkopuolisten maiden toimittamasta 
energiasta ja elintarvikkeista sekä se (pandemian aikana paljastunut) seikka, ettemme pysty 
tuottamaan viruksen etenemisen torjuntaan tarvittavia lääkinnällisiä laitteita ja rokotteita yksin, ovat 
saaneet meidät ymmärtämään talousjärjestelmämme perustavanlaatuisen heikkouden, joka johtuu 
puutteellisesta omavaraisuudesta. 
Samalla on selvää, että vahvempi talous, joka kykenee luomaan työpaikkoja sosiaalisesti 
oikeudenmukaisella tavalla, edellyttää vahvoja teknologiaresursseja. Tämän vuoksi on olennaisen 
tärkeää tukea koulutusjärjestelmää, joka keskittyy yhä enemmän  
STEM-aineisiin. 
Teknologinen innovointi, kestävä energia mutta myös matkailu ja kulttuuri näyttävät olevan 
Euroopan talouden kehittämisen kolme perussuuntaa tulevaisuudessa. Erityistä huomiota on 
kuitenkin kiinnitettävä perustuotantoon, jotta voidaan välttää riski liiallisesta riippuvuudesta EU:n 
ulkopuolisista maista keskeisten tuotteiden ja raaka-aineiden tarjonnassa. 

 

SUOSITUKSET LYHYESTI 
1. Ilmastonmuutoksen torjunta ja vaihtoehtoisten energialähteiden tehokas 

hyödyntäminen. 
2. Investoiminen matkailuun ja kulttuuriin perustuvaan talouteen, myös 

Euroopan lukuisien pienten matkakohteiden osalta. 
3. Teknologian ja innovoinnin korostaminen kasvun edistäjinä. 
4. Vähennetään riippuvuutta muista maista raaka-aineiden, energialähteiden 

ja maatalouden osalta. 
5. Kannustetaan nuoria opiskelemaan tiedeaineita. 
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2. Kasvua edistävää ja osallistavaa tuotantoa koskeva sääntely 
 
Luopuminen 1900-luvun talousmallista edellyttää myös liiketoiminnan sääntelyä koskevien 
sääntöjen ja menettelyjen tarkistamista. Tämän suuntaisia suosituksia on neljä, ja niillä on yhteinen 
logiikka, joka edellyttää toisaalta sääntöjen yksinkertaistamista ja toisaalta valvonnan korkean 
tason säilyttämistä väärinkäytösten torjumiseksi (erityisesti väärennösten ja epäreilun kilpailun 
suhteen). 
Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että taloutta koskevat säännöt ovat ennen kaikkea kasvua 
edistäviä ja vähentävät mahdollisimman paljon niitä valintoja, jotka edellyttävät tuotantoprosessien 
standardointia (joka vaarantaisi tietyt paikalliset tuotteet, joilla on pitkäaikaiset perinteet), sekä 
ehkäisevät maataloustuotteiden tuhoamista, joka johtuu tarpeesta pitää tuotanto ennalta 
määritellyissä rajoissa. 

 
SUOSITUKSET LYHYESTI 

 
1. Byrokratian (lupien ja todistusten) vähentäminen. 
2. Tuotteiden standardoinnin vähentäminen sekä paikallisten ja alueellisten 

kulttuurien ja tuotannon erityispiirteiden tunnustaminen 
(tuotantoperinteiden kunnioittaminen). 

3. Luopuminen maataloustuotannon "vahvistettujen kiintiöiden" logiikasta ja 
tarpeesta tuhota niistä aiheutuva ylituotanto. 

4. Väärennösten ja vilpillisen kilpailun torjunta. 
 

3. Kasvun mittaaminen ihmisten onnellisuuden eikä tuotteiden määrän 
pohjalta 

 
Luopuminen 1900-luvun tuotantomallista ei tarkoita ainoastaan tuotantomenetelmien muuttamista 
vaan myös sellaisen uuden kulttuurin syntymistä, jossa kasvuindikaattorit eivät keskity pelkästään 
tuotettujen tuotteiden määrään vaan kykyyn taata kansalaisille mahdollisuus saavuttaa 
onnellisuuden tavoite. Uudessa taloudessa keskeinen vaikutusten ja investointien arvioinnin mittari 
ei voi olla tavaroiden määrä, vaan ihmiset. Tämä edellyttää siirtymistä tuotteiden määrään 
perustuvasta indikaattorijärjestelmästä (BKT) järjestelmään, jolla voidaan mitata ihmisten 
hyvinvoinnin edistämistä (BKO – bruttokansanonnellisuus). 

 
SUOSITUKSET LYHYESTI 

1. Kehitetään taloutta, joka keskittyy enemmän onnellisuuden 
(bruttokansanonnellisuus) kuin tavaroiden tuottamiseen 
(bruttokansantuote). 
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4. Valtioiden tiiviimpi yhdentyminen 
 
Kaikille – myös niille, jotka ovat tyytymättömiä Euroopan unionin nykyiseen rakenteeseen ja sen 
saavuttamiin tuloksiin – on selvää, että rahaliitto on riittämätön ja että Euroopan on voitava kehittyä 
yhä vahvemmin yhtenäisenä poliittisena yksikkönä, joka kykenee neuvottelemaan ulkoisesti 
yhdellä äänellä ja toimimaan sisäisesti solidaarisemmin. Suurempi yhtenäisyys on keskeinen tekijä 
Euroopan unionin poliittisen, kaupallisen ja tuotannollisen kyvyn lisäämisessä: keskeisimpien 
lakien on oltava yhdenmukaisia, yritysten ja kansalaisten verotuksen yhtenäistä ja johdonmukaista, 
ja kansalaisten palkkojen ja palvelujen samassa linjassa. Vain tällä tavoin voimme kaventaa 
sosiaalisia eroja ja parantaa elämänlaatua Euroopassa. 
Tämä tarkoittaa ennen kaikkea edistyksen jatkamista sekä sen viime vuosina saavutetun 
hyvinvoinnin käsitteen säilyttämistä, jota paneelin osanottajat pitivät maailman edistyneimpänä ja 
kaikkein kykenevimpänä takaamaan kansalaisille yhtäläiset mahdollisuudet ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden. 

 
SUOSITUKSET LYHYESTI 

1. Hyvinvointia koskevia oikeuksia (kansanterveyttä, julkista koulutusta, 
työvoimapolitiikkoja) ei vaaranneta. 

2. Lujitetaan yhtenäisvaluutan sekä maksujärjestelmien ja televiestinnän 
yhteenliittämisessä aikaansaatuja tuloksia. 

 
Aiemmin toteutetut toimet eivät kaikkinensa kuitenkaan ole enää riittäviä, vaan Euroopan on 
tulevaisuudessa otettava ratkaiseva askel kohti jäsenvaltioiden yhdentymistä sellaisen sisäisen 
vision mukaisesti, joka ei enää perustu kilpailuun vaan yhteistyöhön, joka antaa kaikille Euroopan 
kansalaisille samat takuut ja mahdollisuudet kaikissa unionin jäsenvaltioissa. 
 

SUOSITUKSET LYHYESTI 
1. Luovutaan yksittäisten valtioiden itsekkäistä intresseistä ja pyrkimyksestä 

etsiä yksilöllisiä etuja toisten vahingoksi. 
2. Luodaan järjestelmä, jossa lait, verotusjärjestelmät, oikeudet ja 

velvollisuudet ovat samat kaikissa maissa. 
3. Verojärjestelmien koordinointi valtioiden välillä, erityisesti yritysten osalta 

(ei vapaa-alueita tai alhaista verotusta). 
4. Tuotteiden johdonmukaiset hinnat ja saman ostovoiman takaaminen eri 

valtioissa. 
5. Palkkaerojen kaventaminen maiden välillä ja maiden sisäisten 

maantieteellisten alueiden välillä. 
6. Muutetaan jäsenvaltioiden julkinen velka yhteiseksi. 
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5. Osallisuutta edistävät politiikat 
 
Jotta Eurooppa olisi oikeudenmukainen ja kykenisi tarjoamaan kansalaisilleen onnellisuutta, sen 
on oltava osallistava ja edistettävä tehokkaasti eriarvoisuuden torjuntaa. Suosituksissa 
määritellään reitti jo pitkään tavoiteltujen tavoitteiden (kuten sukupuolten tasa-arvon) 
saavuttamiseksi ja esitetään samalla uusia vaatimuksia, jotka liittyvät nyky-yhteiskuntien 
kulttuuriseen muutokseen (digitaalisen eriarvoisuuden purkaminen ja oikeus elää terveellisessä 
ympäristössä). 

 
SUOSITUKSET LYHYESTI 

1. Sukupuolten täyden tasa-arvon saavuttaminen muun muassa 
vahvistamalla isyyslomaa ja lastenhoitopalveluja. 

2. Puututaan digitaaliseen eriarvoisuuteen. 
3. Varmistetaan, että kaikki Euroopan kansalaiset voivat elää terveellisessä 

ja kestävässä ympäristössä. 
4. Varmistetaan mahdollisuus sosiaaliseen liikkuvuuteen ja sen kautta 

mahdollisuus toteuttaa itseään sekä itsemääräämisoikeus. 
5. Sukupolvenvaihdoksen edistäminen kaikilla tasoilla. 
6. Pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanoton hallinnointi tasapainoisesti 

maiden kesken. 
 
Koululla ja koulutuspolitiikoilla vaikuttaa jälleen olevan keskeinen rooli –  ne eivät pelkästään tarjoa 
nuorille taitoja, joita he tarvitsevat päästäkseen työelämään, vaan myös rakentavat eurooppalaista 
kulttuuria –  sillä instituutioiden Euroopan rakentamisen jälkeen on olennaisen tärkeää rakentaa 
kansojen Eurooppaa. Tästä näkökulmasta korostuu yhteisen kielen keskeinen merkitys, jotta eri 
maiden kansalaiset voivat käydä vuoropuhelua ja käyttää palveluja yhdenvertaisesti. Esperanton 
unelma on romahtanut, ja Ison-Britannian ero Euroopan unionista on herättänyt epäilyksiä 
mahdollisuudesta omaksua englanti yhteiseksi kieleksi sekä keskeiseksi kieleksi kansainvälisissä 
suhteissa, tieteessä ja taloudessa. 
 

SUOSITUKSET LYHYESTI 
1. Edistetään yhteisen kielen käyttöönottoa. 
2. Investoidaan kouluihin ja keskitytään opetuksessa yksittäisten 

kansakuntien historian sijasta Euroopan historiaan sekä poliittiseen 
talouteen ja kansalaiskasvatukseen. 

3. Kehitetään kulttuuripalveluja, koulutusta ja eri jäsenvaltioiden 
opiskelijoiden ja kansalaisten välisiä vaihto-ohjelmia. 
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Osallisuutta edistävillä politiikoilla on olennainen rooli mahdollisuuksien takaamisessa kansalaisille. 
Paneelin osanottajat korostivat tässä yhteydessä, että Italia on usein ollut kykenemätön 
hyödyntämään tähän tarkoitukseen osoitettuja EU:n varoja. Osallistaminen ja saavutettavuus 
tarkoittavat sitä, että EU:n toimielimet ovat lähempänä kansalaisia, tietoa on paremmin saatavilla ja 
unionin kansalaiset ovat tietoisempia oikeuksistaan. Tässä suhteessa suuri merkitys on unionin 
toimielinten ja kansalaisten suorilla yhteyksillä, joissa jäsenmaat eivät välttämättä toimi välittäjinä. 
 

SUOSITUKSET LYHYESTI 
1. Edistetään eriarvoisuuden vähentämiseen suunnattujen EU:n varojen 

käyttöä. 
2. EU:n toimielinten lähestyttävyys ja läheisyys kansalaisiin. 
3. Tiedotetaan kansalaisille selkeästi heidän oikeuksistaan ja 

mahdollisuuksistaan sekä edistetään toimielinten suoraa lähestyttävyyttä. 
 

6. Työllisyys 
 
Työllisyyskysymys tulee jatkuvasti esiin monialaisena tekijänä, jolla on välitön vaikutus Euroopan 
unionin kykyyn noudattaa annettuja suosituksia. Osallistujien kesken käydyssä keskustelussa kävi 
selväksi, että työllisyys on ihmisten elämän kannalta keskeinen kysymys, jota ei kuitenkaan voida 
käsitellä vahvistamatta taloutta ja puuttumatta painokkaammin sosiaalista oikeudenmukaisuutta 
koskeviin kysymyksiin. Vahvoja odotuksia asetetaan sille, että aktiivinen työvoimapolitiikka olisi 
edelleen keskeisessä asemassa ja yhä koordinoidumpaa Euroopan unionissa. 
 

SUOSITUKSET LYHYESTI 
1. Työntekijöiden liikkuvuuden ja vaihdon edistäminen eurooppalaisen 

työnvälityskeskuksen kautta työntekijöiden liikkuvuutta ja vaihtoa varten. 
2. Yhdennetty työllisyyspolitiikka EU:n tasolla. 
3. Kannustimia työntekijöitä palkkaaville yrityksille. 
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	Eurooppa maailmassa 

 
Viimeaikaiset kansainväliset tapahtumat ja erityisesti sota Ukrainassa ovat vaikuttaneet syvällisesti 
käsitykseen siitä, millainen rooli Euroopalla olisi oltava kansainvälisesti. 
Keskeisenä sisältönä kootuissa suosituksissa on se, että unionia on vahvistettava sellaisenaan 
(sekä identiteetiltään että taloudellisena voimana) ja että suhteissa muihin maihin sitä olisi 
pidettävä mallina ja kannustimena. 
 

 

 

 

 

1. Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen 
 
Jotta unioni voisi tulla tunnustetuksi rajojensa ulkopuolella, sen on ennen kaikkea oltava sisäisesti 
yhtenäinen niin taloudellisesti ja rahoituksen suhteen kuin myös identiteetin ja arvojen osalta. 
Identiteettiä ei kuitenkaan luoda vahvistamalla paikallisia erityispiirteitä, vaan edistämällä niitä 
yhteisten keskeisten arvojen puitteissa. 
Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös unionin mahdollinen laajentuminen, jota ei joidenkin 
paneelin osanottajien mukaan kuitenkaan pitäisi tehdä umpimähkäisesti vaan keskittyen 
taloudellisten normien sijasta voimakkaammin kulttuurin ja arvojen vastavuoroiseen 
tunnustamiseen. 

 
SUOSITUKSET LYHYESTI 

1. Eurooppalaisten arvojen ja sekä alueellisten erityispiirteiden edistäminen. 
2. Eurooppalaisen kulttuuri-instituutin perustaminen edistämään eri maiden 

kansalaisten keskinäistä kunnioitusta ja vuorovaikutusta. 
3. Uusien ehdokasmaiden asemaan liittyvien periaatteiden 

uudelleenmäärittely kulttuuri-identiteetin ja arvojen kaltaisia tekijöitä 
vahvistamalla. 
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2. Talouden ja instituutioiden vahvistaminen 
 
Euroopan on tulevaisuudessa omaksuttava johtava asema kansainvälisellä tasolla, ja tämä rooli 
voidaan omaksua vain, jos unioni on vahva ja riippumaton muista maista. On yleisesti tiedossa, 
että unionin mailla ei ole suuria raaka-ainevaroja, mutta unionin on kuitenkin välttämätöntä kyetä 
takaamaan suurempi riippumattomuus energiatoimitusten sekä maatalous- ja teknologiatuotteiden 
osalta. 
Tämä edellyttää huolellisia investointeja, jotta voitaisiin saada muita kiinni esimerkiksi teknologian 
kaltaisilla aloilla (joilla Euroopan unioni vaikuttaa menettäneen johtoasemaansa) sekä  
elintarvike- ja energia-alalla. 
Sota Ukrainassa on myös tuonut keskustelujen keskipisteeseen sellaisen yhdennetyn 
eurooppalaisen puolustuspolitiikan tärkeyden, jolla on erityinen identiteetti ja suurempi autonomia 
suhteessa Natoon, jonka jäsenyyttä ei kyseenalaisteta. 
Lisäksi on tehtävä huolellisia valintoja tulevaisuuden suhteen. Nuorten eurooppalaisten taitojen 
kehittäminen edellyttää t vahvoja investointeja tieteeseen ja tutkimukseen. 
 

SUOSITUKSET LYHYESTI 
1. Vahvistetaan kotimaista tuotantokapasiteettia muun muassa 

elintarvikeketjun (etenkin vehnän) ja teknologian (mikrosirujen) osalta. 
2. Tuetaan tyypillisiä alueellisia ja eurooppalaisia tuotteita. 
3. Vahvistetaan eurooppalaisia teollisuusklustereita (esim. teräksen 

tuotannossa). 
4. Vahvistetaan paikallista energiantuotantoa vihreästä näkökulmasta 

(kaasu, aurinko, tuuli). 
5. Kehitetään ilmailu- ja avaruusteknologiaa. 
6. Perustetaan eurooppalaisia tiedelaboratorioita (eurooppalainen 

viruspankki). 
7. Perustetaan Naton puitteissa toimiva yhteinen eurooppalainen armeija, 

jonka toiminta voi myös ulottua laajemmalle. 
8. Investoiminen kouluttajien koulutukseen (eurooppalainen opettajien 

vaihto-ohjelma, Erasmus opettajille). 
9. Lisätään eurooppalaisten tutkijoiden liikkuvuutta kehittämällä uusia 

eurooppalaisia tieteellisiä laitoksia. 
10. Edistetään innovatiivisten startup-yritysten perustamista. 
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3. Yhteistyö ja kumppanuudet 
 
Tulevaisuuden Eurooppaa ei nähdä linnakkeena, joka puolustaa vaurauttaan, vaan keskeisenä 
vaikuttajana kansainvälisellä näyttämöllä ja toimijana, joka kykenee käymään vuoropuhelua 
maailman kaikkien maiden kanssa. Vuoropuhelun pohjana on kaupallinen voima, ja sen 
tavoitteena olisi oltava taloudellinen johtajuus, jota voidaan vahvistaa luomalla laaja-alaisia 
kansainvälisiä kumppanuuksia ja hankkeita. 
Kaiken tämän tavoitteena on yhteistyö ja huomion kiinnittäminen maailman vähiten kehittyneisiin 
alueisiin toteuttamalla tilapäisiä hankkeita köyhimpien maiden tukemiseksi sekä kulttuuri- ja 
talousvaihtoa itäisten maiden kanssa. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös muuttoliikkeeseen lisäämällä valtioiden välistä 
koordinointia ja soveltamalla yhteisiä menettelyjä hakemusten ja muuttovirtojen hallinnoimiseksi. 
 

SUOSITUKSET LYHYESTI 
1. Edistetään vientiä. 
2. Edistetään rajat ylittäviä eurooppalaisia matkailureittejä. 
3. Järjestelmän luominen kaupallisten neuvottelujen käymiseksi Euroopan 

tasolla (ei yksittäisinä valtioina tai yrityksinä vaan unionina), jolloin 
neuvotteluvoima olisi suurempi, ottaen samalla huomioon 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvät seikat. 

4. Toteutetaan merkittäviä kansainvälisiä hankkeita, kuten Kansainvälinen 
avaruusasema. 

5. Rahoitetaan Afrikassa hankkeita koulujen ja sairaaloiden rakentamiseksi 
ilman siirtomaa-asennetta mutta pyrkimällä eurooppalaisten oikeuksien ja 
arvojen kunnioittamiseen. 

6. Investoiminen köyhimmissä maissa paikan päällä tapahtuvaan 
koulutukseen (erityisesti naisten osalta). 

7. Edistetään teknisten asiantuntijoiden ja kouluttajien vaihtoa. 
8. Luodaan maahanmuuttajien vastaanottoa koskevien yhteisten sääntöjen 

järjestelmä, jossa on omat menettelynsä humanitaarista ja taloudellista 
muuttoliikettä varten ja jossa vastuu jakautuu oikeudenmukaisesti maiden 
kesken yhteisten (väestömäärään sekä lakien noudattamisen ja 
työllistymisen seurantaan perustuvien) sääntöjen pohjalta. 
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4. Poliittinen ja kulttuurinen malli 
 
Euroopan on maailmanlaajuisesti tarjottava oikeuksien ja etiikan näkökulmasta selkeä poliittinen ja 
kulttuurinen toimintamalli ja toimittava esimerkkinä tekemällä päätöksiä, joilla pyritään takaamaan 
terve ympäristö, ihmisten oikeuksien kunnioittaminen sekä idän ja lännen vuoropuhelu. 

 
SUOSITUKSET LYHYESTI 

1. Otetaan johtoasema vihreänä maanosana, saavutetaan päästöttömyys 
ennen muita ja lisätään puhtaan energian (tuuli- ja aurinkoenergian) 
tuotantoa. 

2. Viedään teknologioita, joilla tuotetaan ilmastoneutraaleja tuotteita. 
3. Toimiminen idän ja lännen kohtaamispaikkana (julkisena paikkana ja 

foorumina), edistäen kulttuurivaihtoa ja yhteisiä kulttuurialoitteita (kuten 
maailman taidepäivää, joka järjestetään vuorotellen Euroopan eri 
pääkaupungeissa ja johon osallistuu taiteilijoita sekä lännestä että idästä). 

4. Luodaan muuttoliikeprosessien hallintaa varten eurooppalainen eettinen 
malli, jota voidaan levittää kansainvälisesti. 

 
 

6. Osallistujien suorittama loppuarviointi 
 
Kahden työskentelypäivän päätteeksi kaikkia osallistujia pyydettiin täyttämään lyhyt kyselylomake 
kokemuksensa arvioimiseksi. Kysely lähetettiin kaksi päivää paneelin päättymisen jälkeen, jotta 
osallistujilla olisi aikaa selkeyttää mielikuviaan kokemuksesta ja siten välttää tunnepitoisen 
palautteen antaminen. 
Tulokset osoittavat osallistujien olleen hyvin tyytyväisiä tapahtumaan niin aiheen kiinnostavuuden 
kuin myös osallistumisen helppouden sekä vuorovaikutuksen suhteen. 
  



 

278 
 

 
TYYTYVÄISYYS PANEELIIN OSALLISTUMISEEN 

 
 

 
Erilaisista kokemustaustoista, taidoista ja motivaatiosta huolimatta osallistujat kokivat olleensa 
vahvasti sitoutuneita: arviointikyselyyn vastanneista 98 prosenttia katsoi osallistuneensa aktiivisesti 
keskusteluun ja vaikuttaneensa siihen myönteisesti. 
Kokemus todettiin yleisesti ottaen hyvin hyödylliseksi, ja sen katsottiin ennen kaikkea tarjonneen 
mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen sekä tunteen tiiviimmästä yhteydestä unionin 
toimielimiin. Lähes kaikki vastaajat toivoivat, että samanlaisia aloitteita toteutettaisiin jatkossakin. 
 

 EUROOPAN TULEVAISUUSKONFERENSSIN ITALIALAISEN KANSALAISPANEELIN 
MERKITTÄVYYTTÄ KOSKEVA ARVIOINTI

 
 
Kaikki osallistujat ilmoittivat, että jos tällainen aloite järjestettäisiin uudelleen, he osallistuisivat 
siihen mielellään ja suosittelisivat myös ystäviään osallistumaan. 
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Euroopan tulevaisuuskonferenssin Liettuan kansalaispaneeli: 

Raportti 
 

Tämä raportti koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä esitellään lyhyesti tapahtuman järjestelyjä. 
Toisessa esitetään kansalaispaneelin osallistujien suositukset EU:n ja Liettuan kansallista 
politiikkaa varten. Kolmannessa on lyhyt katsaus ryhmän keskusteluihin ja paneelin tärkeimpiin 
tuloksiin. Neljännessä kansalaispaneelin johtopäätöksiä verrataan tuloksiin, jotka on saatu muista 
Liettuan kansalaisille tehdyistä Euroopan nykytilaa ja tulevaisuutta koskevista kyselyistä. 

1. Kansallisen	kansalaispaneelin	järjestäminen	
 
Euroopan tulevaisuuskonferenssin annettua opastusta kansallisten kansalaispaneelien 
järjestämisestä tutkimustoimisto Kantar TNS:n Liettuan toimipiste kehitti joulukuussa 2021 
ulkoministeriön puolesta menetelmän, jolla Liettuan kansalaisista valittiin satunnainen, ositettu ja 
edustava otos paneeliin. Kantar TNS valitsi 25 18–65-vuotiasta Liettuan kansalaista, jotka 
edustivat eri sosioekonomisia ryhmiä ja kaikkia Liettuan maantieteellisiä alueitaxii. 
Valitut kansalaiset kutsuttiin 4. tammikuuta virtuaaliseen avajaisistuntoon, jossa esiteltiin 
kansallisten kansalaispaneelien tarkoitus ja keskusteltiin Euroopan tulevaisuuden kannalta 
tärkeimmistä aiheista. Tilaisuuden jälkeen osallistujille jaettiin asiakirja, jossa käsiteltyjä asioita 
kuvattiin tarkemmin ja esitettiin tietolähteet. 
Ulkoministeriö isännöi 15. tammikuuta Euroopan tulevaisuuskonferenssin kansallista 
kansalaispaneelia. Tapahtuman järjestivät ulkoministeriö, Itä-Euroopan tutkimuksen keskus 
(EESC) sekä tutkimustoimisto Kantar TNS. Valitut 25 osanottajaa osallistuivat tilaisuuteen 
henkilökohtaisesti. 
 

Paneelin osallistujat keskustelivat kahdesta EU:n toimintapoliittisesta kysymyksestä: millaisia EU:n 
ulkopoliittisen roolin ja toimivaltuuksien pitäisi olla ja millainen sen taloudellisen roolin tulisi 
olla. Tapahtumassa kullekin aiheelle omistettiin erillinen istunto, jonka alussa EU-politiikan 
asiantuntijat Linas Kojala (ETSK) ja professori Ramūnas Vilpišauskas (Vilnan yliopisto) tiedottivat 
kansalaisille lyhyesti aiheesta ja esittivät istunnon kannalta keskeiset kysymykset. Kansalaiset 
saivat esittää kysymyksiä ja jakaa näkemyksiään. Asiantuntijoiden alustuksen jälkeen osallistujat 
jaettiin kolmeen pienempään ryhmään, joista jokainen muodosti edustavan otoksen. Kullekin 
ryhmälle annettiin pohdittavaksi erillinen istunnon aiheeseen liittyvä kysymys. Ulkopolitiikkaa 
koskevassa istunnossa käsiteltiin seuraavia kysymyksiä: 

1.1 Tarvitaanko itsenäistä EU:n puolustus- ja ulkopolitiikkaa? 
1.2  Millaiset suhteet EU:lla tulisi olla Itä-Euroopan naapureidensa sekä Pohjois-Afrikan ja 

Turkin kanssa? 
1.3  Millaista EU:n muuttoliikepolitiikan tulisi olla? 

EU:n taloudellista roolia käsittelevässä istunnossa keskusteltiin seuraavista kysymyksistä: 
2.1  Onko EU:n talousarvion varojen uudelleenjakamista tarpeen lisätä, entä EU:n yhteistä 

lainanottoa? 
2.2 Olisiko sosiaalisia standardeja säänneltävä EU:n tasolla? 
2.3 Kuinka EU:n taloutta voidaan vahvistaa? 

  

 
xii Kansalaisten edustajia valittiin seuraavista kaupungeista: Vilna, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ja Panevėžys, ja 
maakunnista valittiin Vilna, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai ja Utena. Tiedot 
Liettuan valtion tilastotoimistosta. 
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Istunnon päätteeksi kunkin ryhmän oli muotoiltava keskustelunsa keskeiset johtopäätökset 
periaatelausunnoiksi tai ajankohtaisia EU:n toimintapoliittisia kysymyksiä koskeviksi konkreettisiksi 
ehdotuksiksi. Tämän jälkeen kunkin ryhmän edustaja esitteli yleisessä keskustelussa 
johtopäätökset muille paneelin osallistujille, ja muiden ryhmien osallistujat saattoivat esittää 
kysymyksiä ja kertoa, kuinka he täydentäisivät ehdotuksia. Esitelmien ja keskustelujen jälkeen 
kansalaiset äänestivät yksitellen kahdesta johtopäätöksestä: ehdotuksesta tai lausunnosta, jolla on 
eniten merkitystä Liettuan roolin vahvistamisessa EU:ssa ja EU:n itsensä menestyksen kannalta 
koko Euroopan tasolla; sekä lausunnosta tai ehdotuksesta, joka tuntuu tärkeimmältä, kun 
ajatellaan osallistujan henkilökohtaista hyvinvointia EU-kansalaisena. Äänestystä seurasi 
keskustelu, jossa tehtiin yhteenveto tärkeimmistä kansallisen kansalaispaneelin aikana esiin 
tuoduista ajatuksista. 
Tapahtumaa seuranneella viikolla asiantuntijat tarkastelivat keskustelujen sisältöä ja työstivät 
kansalaisten ajatuksia pidemmälle. 25. tammikuuta järjestettiin virtuaalinen yhteenvetotilaisuus, 
jossa kansalaisille esiteltiin heidän keskustelujensa perusteella laaditut suositukset. Kansalaisilla 
oli mahdollisuus ilmoittaa kannattavansa suosituksia, täydentää niiden sisältöä ja asettaa ne 
tärkeysjärjestykseen. Tämä tilaisuus oli avoinna kaikille osallistujille viikon ajan 
yhteenvetoistunnosta. Sinä aikana he saattoivat lähettää kirjallisesti näkemyksensä ja 
kommenttinsa paneelin järjestäjille. 
 

2. Kansallisen kansalaispaneelin tulokset 
Raportin tässä osassa esitellään kansallisen kansalaispaneelin tulokset eli työryhmien suositukset ja lausunnot 
EU:n roolista ulkopolitiikassa ja taloudessa. 
 
Ensimmäinen istunto: EU:n rooli ja toimivalta ulkopolitiikassa 
 

1. Pyydämme EU:ta vahvistamaan Kiinan-politiikkaansa. Liettua tarvitsee enemmän tukea, muta sen olisi 
myös linjattava kantansa paremmin suhteessa EU-kumppaneidensa kantoihin. Jotta varmistettaisiin EU:n 
sisäisen etujen suurempi yhdenmukaistaminen ja yhtenäinen politiikka niin suhteessa Kiinaan kuin 
muissakin ulkopoliittisissa kysymyksissä, suosittelemme harkitsemaan mahdollisuutta perustaa EU:n 
ulkoministerin tehtävä. 

2. Suosittelemme palaamaan EU:n tasolla kysymykseen kiintiöjärjestelmän perustamisesta muuttajille. 

3. Suosittelemme perustamaan EU:n tasolla muuttoliikkeen haasteita käsittelevän komitean, joka varmistaa 
nopeamman reagoinnin muuttoliikekriiseihin, takaa jäsenvaltioiden oikeuden selittää ja puolustaa 
kansallisia etujaan sekä laatii ja toteuttaa yhteisiä suuntaviivoja muuttoliikkeen hallintaa varten. 

4. Suosittelemme taloudellisten ja humanitaaristen siteiden vahvistamista Pohjois-Afrikan maiden kanssa 
pitäen mielessä niiden poliittisen tilanteen, erityisesti Kiinan, Venäjän ja muiden maiden vaikutusvallan 
vähentämiseksi alueella. 

5. Suosittelemme vahvistamaan siteitä Itä-Eurooppaan ja edistämään taloudellisia toimenpiteitä, jotka 
tavoittavat ihmiset yksilötasolla. 

6. Pyydämme tiukentamaan EU-pakotteita ulkomaisia yhteisöjä vastaan, tekemään niistä kohdennetumpia ja 
sisällyttämään niihin pakotteiden kohteena olevien valtioiden keskeiset henkilöt (esim. poliittiset johtajat). 

7. Pyydämme, että EU:n eri jäsenvaltioiden, Euroopan alueiden ja yhteiskuntien välisen solidaarisuuden 
perusperiaate asetettaisiin EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perustaksi.  

8. Suosittelemme EU:ta tarkistamaan tähän asti avointa muuttoliikepolitiikkaansa, joka aiheuttaa 
turvallisuusongelmia, lisää rikollisuutta ja luo suljettuja yhteisöjä yhteiskunnan sisälle. 

9. Pyydämme Liettuaa tuomaan aktiivisemmin esille muuttoliikekysymyksiä ja käynnistämään keskustelua 
muuttoliikkeen haasteista. 

10. Suosittelemme EU:lle aktiivisen ja tiukan politiikan harjoittamista sellaisia valtioita kohtaan, jotka 
käyttävät muuttovirtoja hybridihyökkäysten välineenä, soveltamalla yksimielisesti tiukempia pakotteita ja 
käymällä samalla niiden kanssa keskusteluja tilanteen liennyttämiseksi. 
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Toinen istunto: EU:n taloudellinen rooli 

1. Suosittelemme EU:ta ryhtymään seuraaviin toimiin tärkeiden tuotteiden toimitusvarmuuden 
parantamiseksi: EU:n sisäistä kauppaa priorisoidaan, korkean teknologian tuotteiden 
valmistusta edistetään ja tuontilähteitä monipuolistetaan. Suosittelemme myös 
kartoittamaan edelleen uusia vientimarkkinoita. 

2. Suosittelemme, että lähestymistapaa maakaasusopimuksiin tarkistetaan niin pitkäaikaisten 
kuin lyhytaikaistenkin sopimusten tekemiseksi. Suosittelemme energialähteiden 
monipuolistamista edelleen. 

3. Suosittelemme arvioimaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toimenpiteitä ja niiden 
toteuttamista ottaen huomioon mahdolliset kielteiset sosioekonomiset seuraukset. Vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään uusiutuvien 
energialähteiden lisäksi ydin- ja maakaasuenergiaa. 

 
4. Suosittelemme Liettualle, että se hyödyntäisi paremmin EU-maiden parhaita käytäntöjä 

saavuttaakseen tavoitteensa, jotka koskevat tiukempia sosiaalisia standardeja, 
liiketoiminnan kehittämistä sekä tasapainoista ja kestävää kehitystä. 

5. Suosittelemme antamaan enemmän painoa kyberturvallisuuden parantamiselle, mukaan 
lukien datainfrastruktuurin suojelu. 

6. Suosittelemme, että EU ja sen jäsenvaltiot asettavat etusijalle kansalaisten talouslukutaidon 
edistämisen, koulutuksen ja tiedon levittämisen. 

7. Suosittelemme sisällyttämään EU:n uusiin kauppasopimuksiin kunnianhimoisia sosiaalisia, 
työ- ja terveysnormeja. Suosittelemme suuntaviivojen antamista EU:n tasolla siitä, mitä 
sosiaalisen median alustojen edellytetään tekevän ja mitä ne eivät saa tehdä 
hallinnoidessaan käyttäjätietoja ja henkilötietoja. 

8. Suosittelemme jatkamaan EU:n tasolla yhteistä lainanottoa koskevia pohdintoja 
suotuisampien lainaehtojen luomiseksi. Suosittelemme myös kehittämään taloudellisesti 
kestäviä ja vastuullisia toimintapolitiikoita, jotka vähentävät jäsenvaltioiden tarvetta ottaa 
lainaa. 

9. Suosittelemme EU-varojen käytön ja käytön valvonnan vahvistamista kuntatasolta lähtien 
sekä varojen käytön mukauttamista koskevan nykyisen käytännön lujittamista. Koska  
EU-rahoituksen saajien tosiasialliset olosuhteet voivat muuttua, on erittäin tärkeää 
tasapainottaa läpinäkyvyyden tarve ja joustavuuden tarve. 

10. Suosittelemme, että Liettua edistää jatkossakin liiketoiminnan kehittämistä ja investointeja 
alueisiinsa. 

 

3. Analyysi kansallisen kansalaispaneelin keskusteluista ja 
lopputuloksista 

Kansallisen kansalaispaneelin osallistujat tarkastelivat Liettuan kannalta tällä hetkellä kaikkein 
keskeisimpiä kysymyksiä (joista keskustellaan laajasti kansallisessa politiikassa ja mediassa) ja 
mahdollisia ratkaisuja niihin. Äänestys paneelin tärkeimmistä johtopäätöksistä osoitti, että 
molemmissa istunnoissa lähes 45 prosenttia äänistä annettiin kahta aihetta koskeville ehdotuksille: 
suhteet Kiinaan ja muuttovirtojen hallinta (katso taulukko alla). Myös kysymys energiapolitiikasta 
sai paljon huomiota: vaikka aiheesta oli vain yksi ehdotus, se sai lähes 10 prosenttia kaikista 
osallistujien äänistä. Nämä äänestystulokset viittaavat siihen, että nykyiset (kansalliset) poliittiset 
ongelmat ja ajankohtaiset asiat saattavat määrittää kansalaisten käsityksiä Euroopan 
tulevaisuudesta. 
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Suositus Äänet 
Ensimmäinen istunto: EU:n rooli ja toimivalta ulkopolitiikassa 

1. Pyydämme EU:ta vahvistamaan Kiinan-politiikkaansa. Liettuan 
nykyisin saama tuki on riittämätön, mutta Liettua ei myöskään ole 
riittävästi yhdenmukaistanut kantaansa EU-kumppaneidensa 
kantoihin. Jotta varmistettaisiin EU:n sisäisen etujen linjaaminen ja 
yhtenäinen politiikka niin suhteessa Kiinaan kuin muissakin 
ulkopoliittisissa kysymyksissä, suosittelemme tarkastelemaan 
mahdollisuutta perustaa EU:n ulkoministerin tehtävä. 

11 (22,9 %) 
 
8 "tärkeää koko 
Euroopan kannalta", 
3 "henkilökohtaisesti" 

2. Suosittelemme palaamaan EU:n tasolla kysymykseen 
kiintiöjärjestelmän perustamisesta muuttajille.  

9 (18,8 %) 
 
9 "tärkeää koko 
Euroopan kannalta" 

3. Suosittelemme perustamaan EU:n tasolla muuttoliikkeen haasteita 
käsittelevän komitean, joka varmistaa nopeamman reagoinnin 
muuttoliikekriiseihin, takaa jäsenvaltioiden oikeuden selittää ja 
puolustaa kansallisia etujaan sekä laatii ja toteuttaa yhteisiä 
suuntaviivoja muuttajien hallintaa varten. 

7 (14,6 %) 
 
3 "tärkeää koko 
Euroopan kannalta", 
4 "henkilökohtaisesti" 

4. Suosittelemme taloudellisten ja humanitaaristen siteiden 
vahvistamista Pohjois-Afrikan maiden kanssa pitäen mielessä niiden 
poliittisen tilanteen, erityisesti Kiinan, Venäjän ja muiden maiden 
vaikutusvallan vähentämiseksi alueella. 

6 (12,5 %) 
 
6 "tärkeää 
henkilökohtaisesti" 

5. Suosittelemme vahvistamaan siteitä Itä-Eurooppaan ja toteuttamaan 
taloudellisia toimenpiteitä, jotka tavoittavat ihmiset yksilötasolla. 

5 (10,4 %) 
 
5 "tärkeää 
henkilökohtaisesti" 

Toinen istunto: EU:n taloudellinen rooli 
1. Suosittelemme EU:lle ryhtymistä monenlaisiin toimiin tärkeiden 

tuotteiden toimitusvarmuuden parantamiseksi eli priorisoimaan EU:n 
sisäistä kauppaa, edistämään korkean teknologian tuotteiden 
valmistusta EU:ssa sekä monipuolistamaan tuonnin alkuperämaita. 
Suosittelemme myös kartoittamaan uusia vientimarkkinoita. 

9 (19,6 %) 
 
3 "tärkeää koko 
Euroopan kannalta", 
6 "henkilökohtaisesti" 

2. Suosittelemme, että lähestymistapaa maakaasusopimuksiin 
tarkistetaan niin pitkäaikaisten kuin lyhytaikaistenkin sopimusten 
tekemiseksi. Suosittelemme energialähteiden monipuolistamista 
edelleen. 

9 (19,6 %) 
 
9 "tärkeää koko 
Euroopan kannalta" 

3. Suosittelemme arvioimaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
toimenpiteitä ja niiden toteuttamista ottaen huomioon mahdolliset 
kielteiset sosioekonomiset seuraukset. Vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään uusiutuvien 
energialähteiden lisäksi ydin- ja maakaasuenergiaa. 

6 (13 %) 
 
6 "tärkeää 
henkilökohtaisesti" 

4. Korostamme, että kaikkien jäsenvaltioiden on tärkeää noudattaa 
EU:n oikeuden ensisijaisuutta. Pyydämme Liettuaa omaksumaan 
selkeän ja periaatteellisen kannan tähän asiaan. 

4 (8,7 %) 
 
2 "tärkeää koko 
Euroopan kannalta", 
2 "henkilökohtaisesti" 

 
Lisäksi kansalaisille tärkeimpiin kysymyksiin – suhteet Kiinaan, muuttoliike ja energia – ei ole 
olemassa pikaratkaisuja: sillä, miten ne ratkaistaan, on kauaskantoinen vaikutus Euroopan 
tulevaisuuteen. Näin ollen siinä ei ole ongelmaa, että tulevaisuutta pohtiessaan kansalaisilla 
todennäköisesti on ajankohtaiset tapahtumat päällimmäisenä mielessään. Koska tulevaisuutta 
rakennetaan monin pienin askelin tästä päivästä alkaen, kansalaisten perusodotusten 
ymmärtäminen lyhyellä aikavälillä on edellytys pitkälle ulottuvien prosessien hallitsemiselle ja 
ongelmien ratkaisemiselle kestävällä tavalla. Seuraavassa esitetty kansallisen kansalaispaneelin 
tärkeimpien tulosten analysointi pohjautuu tähän ajatuskulkuun. 
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Eniten ääniä (11%, lähemmäs 12 %) saanut kannanotto oli, että EU tarvitsee tehokkaamman 
politiikan Kiinaan nähden. Tähän johtopäätökseen sisältyi joukko täsmällisempiä lausuntoja. 
Ensinnäkin osallistujat korostivat pitävänsä riittämättömänä tukea, jota EU on tarjonnut Liettualle 
Kiinan taloudellisen paineen lieventämiseksi. Toiseksi johtopäätöksen antaneen ryhmän edustajat 
korostivat, että Liettuan on myös tehostettava Kiinan-politiikkansa koordinointia  
EU-kumppaneidensa kanssa, etenkin koska Kiinan kanssa käytävä kauppa on edelleen tärkeä 
koko EU:lle. Kolmanneksi kansalaiset esittivät ajatuksen, että EU:n ulkoministerin tehtävän 
perustaminen voisi auttaa koordinoimaan kantoja ja muotoilemaan tehokkaammin yhteistä 
politiikkaa Kiinaan nähden ja muissa asioissa. Kahdeksan osallistujaa piti tätä johtopäätöstä 
erityisen tärkeänä koko Euroopalle ja kolme henkilökohtaisesti tärkeänä. 
 
Kysymys suhteista Kiinaan liittyy läheisesti kahteen muuhun ehdotukseen, jotka saivat 
kansalaisilta paljon ääniä. Yhdeksän osallistujaa äänesti toisen istunnon aikana tehdyn 
johtopäätöksen puolesta, jonka mukaan EU:n on vahvistettava toimitusvarmuutta (kolme 
osallistujaa ilmoitti, että tämä on erittäin tärkeää koko Euroopalle ja kuusi muuta piti sitä 
henkilökohtaisesti tärkeänä). Myös tähän johtopäätökseen liittyy useita ulottuvuuksia. Ensinnäkin 
kansalaiset korostivat tarvetta priorisoida EU:n markkinoita, joille ovat ominaisia luotettavat 
toimittajat ja tiukemmat tuotestandardit. Toiseksi osallistujat korostivat tarvetta edistää korkean 
teknologian tuotantokapasiteettia Euroopassa. Kolmanneksi kansalaiset kannattivat tuonnin 
alkuperämaiden monipuolistamista entisestään. Suosituksia muotoillessaan keskustelijat viittasivat 
jatkuvasti Kiinaan: kiinalaisten tuotteiden turvallisuusuhkiin, riippuvuuteen Kiinasta korkean 
teknologian tuotteiden valmistukseen tarvittavien raaka-aineiden toimituksessa sekä Kiinan 
käytäntöön kopioida tai varastaa teknologioita markkinoillaan toimivilta länsimaisilta yrityksiltä. 
Lisäksi ehdotus EU:n taloudellisen ja humanitaarisen yhteistyön kehittämisestä  
Pohjois-Afrikan maiden kanssa sai kuusi ääntä ("henkilökohtaisesti tärkeää") , koska katsottiin 
olevan tärkeää vähentää Kiinan sekä Venäjän ja muiden epäystävällisten valtioiden vaikutusvaltaa 
näissä maissa. 
 
Äänestyksen tulokset ilmensivät myös kansalaisten huolta muuttoliikekysymyksistä. Ulkopolitiikan 
alalla kolmesta eniten ääniä saaneesta johtopäätöksestä kaksi koski maahanmuuttoa. Yhdeksän 
osallistujaa äänesti ehdotusta, jonka mukaan EU:n olisi harkittava uudelleen mahdollisuutta 
perustaa jäsenvaltioille pakollinen muuttajakiintiöjärjestelmä (heistä kaikki korostivat tämän 
ehdotuksen olevan erityisen tärkeä koko Euroopalle). Osallistujat, jotka muotoilivat tämän 
johtopäätöksen, kannattivat väestömäärään pohjautuvia kansallisia kiintiöitä ja sitä, että 
myönnetään EU:n yhteisrahoitusta turvaamaan kiintiöiden perusteella jaetuista maahanmuuttajista 
huolehtiminen. Lisäksi seitsemän osallistujaa kannatti ehdotusta pysyvän EU-tason 
toiminnallisen komitean perustamisesta käsittelemään muuttoliikekysymyksiä. Tähän 
komiteaan lähetettäisiin jäsenvaltioiden edustajia (kolme osallistujaa piti ehdotusta erityisen 
tärkeänä koko Euroopalle ja neljä henkilökohtaisesti tärkeänä). Osallistujat korostivat, että tällainen 
elin voisi nopeuttaa EU:n reagointia muuttoliikekriiseihin ja varmistaa samalla asianmukaisen 
tasapainon sen välillä, että EU:n yhteisiä periaatteita kunnioitetaan ja että jäsenvaltioilla on oikeus 
puolustaa kansallisia etujaan ja turvallisuuttaan. 
 
Muuttoliikepolitiikkaa koskevissa keskusteluissaan osallistujat käsittelivät kahta muuttovirtojen 
hallintaan liittyvää kriisiä: vuoden 2016 Välimeren muuttoliikekriisiä ja vuoden 2021 Valko-Venäjän 
hybridihyökkäystä Liettuaa, Latviaa ja Puolaa vastaan, jolloin Minskin hallinto käytti hyväkseen 
muuttajavirtaa Lähi-idästä ja Afrikasta. Useat paneelin osallistujat sanoivat, että vuoden 2016 kriisi 
oli tuntunut kaukaiselta ja merkityksettömältä sekä heidän itsensä että koko Liettuan kannalta, ja 
että kun muuttajakiintiöjärjestelmän perustamista ehdotettiin tuolloin ensimmäistä kertaa, se ei 
tuntunut asianmukaiselta ratkaisulta. Osallistujien mukaan hybridihyökkäyksen kokeminen on 
kuitenkin nostanut Itä-Eurooppaan kohdistuvan muuttoliikkeen huomion keskipisteeksi ja johtanut 
siihen, että kiintiöitä katsotaan uusin silmin, jolloin ne on todettu asianmukaiseksi, tehokkaaksi ja 
solidaarisuuteen perustuvaksi muuttoliikepolitiikan välineeksi. Useat osallistujat korostivat, että 
vuoden 2021 kriisin yhteydessä oli vaikeaa erottaa toisistaan pakolaiset, muuttajat ja henkilöt, 
joiden saapuminen maahan aiheutti turvallisuusuhan. Kaikki keskusteluun osallistuneet olivat yhtä 
mieltä siitä, että EU:n nykyisessä "avoimessa" muuttoliikepolitiikassa ei ole otettu riittävästi 
huomioon muuttoliikkeen aiheuttamia uhkia, jäsenvaltioiden kansallisia etuja, kapasiteettia 
kotouttaa muuttajatjne. Kansalaiset myös kritisoivat EU:ta siitä, että se on vastannut Liettuan 
tarpeisiin hitaasti tai kielteisesti, muun muassa kieltäytymällä rahoittamasta muurin rakentamista 
ulkorajalle. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että kaksi vuonna 2021 Liettuassa eniten esillä ollutta poliittista 
kysymystä – suhteet Kiinaan ja muuttovirtojen hallinta – ovat vieneet mielipiteitä siihen suuntaan, 
että Liettuan kansalaiset vaativat EU:lta suurempaa osallistumista ja tehokkaampaa yhteistä 
politiikkaa. Kansalaiset ovat huolissaan Kiinan harjoittamasta politiikasta ja sen kasvavasta 
vaikutusvallasta Euroopassa ja EU:n naapurimaissa. On todettava, että Kiinan taloudellinen 
vaikutusvalta ajaa Eurooppaa etsimään asianmukaisia ja tasapainoisia poliittisia toimenpiteitä. 
Kansalaisten mielestä pääasiallinen ratkaisu olisi EU:n yhteisten ulkopolitiikan välineiden, 
teollisuuspolitiikan ja naapuriyhteistyön vahvistaminen. Vastaavasti kansalaiset katsoivat, että 
EU:n tason yhtenäinen toiminta, mukaan lukien mahdollinen uusi muuttajakiintiöjärjestelmä, olisi 
todennäköisesti sopivin keino välttää muuttoliikkeen aiheuttamat turvallisuusuhat ja hallita 
Eurooppaan suuntautuvia muuttovirtoja nopeasti ja tehokkaasti. Kansalaispaneelin osallistujat 
olivat sitä mieltä, että vahvempi ja tiiviimmin koordinoitu EU:n yhteinen politiikka olisi paras tapa 
vastata Kiinan aiheuttamaan kasvavaan paineeseen ja Valko-Venäjän hybridihyökkäykseen. 
 
Paneelin osallistujien näkemyksiä näistä kriiseistä voidaan verrata heidän ehdotuksiinsa energia- 
ja ilmastopoliittisista kysymyksistä. Vuoden 2021 lopussa lämmityskustannusten nousu muodosti 
haasteen monille Liettuan kansalaisille, ja kriisi energian hinnoissa nousi nopeasti Liettuan 
tärkeimpien ajankohtaisten kysymysten joukkoon. Huoli energian hinnoista näkyi myös paneelin 
osallistujien äänestyskäyttäytymisessä: yhdeksän kansalaista jopa äänesti johtopäätöstä, että se 
olisi tärkein aihe koko Euroopan kannalta. Osallistujien tärkein suositus oli tarkistaa 
jäsenvaltioiden nykyisiä käytäntöjä, jotka koskevat energiantoimitussopimusten tekemistä 
eri toimittajien kanssa niin pitkäaikaisten kuin lyhytaikaistenkin sopimusten yhteydessä. 
Toisin sanoen kansalaiset kannattivat politiikkaa energian monipuolistamiseksi mutta eivät 
antaneet suosituksia yhteisestä EU:n tason politiikasta eivätkä pidemmälle menevästä 
energiapolitiikan yhdentymisestä. 
 
Ilmastopolitiikan osalta kansalaiset suosittelivat, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
toimenpiteitä arvioitaisiin tavoitetason sekä sen kannalta, mitä sosioekonomisia vaikutuksia 
niiltä odotetaan. Kuusi osallistujaa äänesti tätä ehdotusta, ja heistä kaikki pitivät sitä 
henkilökohtaisesti tärkeänä. Jotkut osallistujat olivat huolissaan siitä, että "vihreä siirtymä" 
toteutetaan liian nopeasti, ja esittivät, että Liettuan olisi arvioitava tarkemmin, voisiko tällainen 
politiikka olla haitallista maan ja sen kansalaisten tarpeille. Useat osallistujat nostivat esiin myös 
tarpeen käyttää ydinenergiaa ja maakaasua uusiutuvien energialähteiden rinnalla. Kantansa tueksi 
he viittasivat Saksan päätökseen jatkaa maakaasun käyttöä ja hyödyntää uutta sukupolvea 
edustavien niin sanottujen modulaaristen ydinvoimaloiden mahdollisuuksia. Ilmastopolitiikkaa 
koskevissa keskusteluissaan paneelin osallistujat siis asettivat etusijalle jäsenvaltioiden politiikat, 
jotka on suunniteltu vastaamaan kansallisiin tarpeisiin, sen sijaan, että toteutettaisiin 
kunnianhimoista EU:n yhteistä ilmastopolitiikkaa. 
 
Kun otetaan huomioon paneelin suhteellisen pieni osallistujamäärä ja se, että kansalaiset 
ehdottivat erityyppisiin kriiseihin erilaisia ratkaisuja – toivottiin sekä yhtenäisempää toimintaa että 
enemmän joustavuutta –, tässä kohtaa ei olisi tarkoituksenmukaista tarkastella yleisiä ja laajemmin 
sovellettavia toimenpiteitä. Tämä mielipidesuuntaus voi kuitenkin antaa aihetta kiinnostaviin 
jatkotutkimuksiin Liettuan kansalaisten asenteista EU:n yhdentymiseen liittyviin kysymyksiin. 
Tällöin tulisi ottaa huomioon muutokset ja erot kansalaisten asenteissa EU:n riippumattomiin 
politiikkoihin ja institutionaalisiin toimenpiteisiin. 
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4. Kansallisen kansalaispaneelin tulokset suhteessa 
laajempaan yleiseen mielipiteeseen Liettuassa 

Kansallisen kansalaispaneelin tulosten tarkastelemiseksi tässä raportin viimeisessä osassa 
tuloksia verrataan lyhyesti kahden asiaa koskevan julkisen mielipidemittauksen tuloksiin ja muiden 
Euroopan tulevaisuuskonferenssin valmistelutoimien välituloksiin. Ensimmäinen raportin tässä 
osassa tarkasteltava mielipidemittaus on Eurobarometrin loka- ja marraskuussa 2020 toteuttama 
kansalaiskysely, joka koskee Euroopan tulevaisuuskonferenssia. Toinen on kesällä 2021 tehty 
viimeisin Eurobarometri-tutkimus. Koska osassa näistä tutkimuksia keskityttiin muihin poliittisiin 
aiheisiin ja odotuksiin, joita kansalaiset kohdistivat itse konferenssiin, paneelin kattamien 
ajankohtaisten aiheiden osalta vertaamme seuraavaa: analyysi Euroopan tulevaisuuskonferenssin 
valmistelutoimista perustuu ETSK:n kyseisiä toimia koskevaan alustavaan raporttiin, jossa 
esitetään osallistuvien kansalaisten näkemyksiä monenlaisista  
EU-politiikan kysymyksistä. 
 
Eurobarometri-tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että kansalaispaneelin osallistujien keskustelut 
ja äänestysmallit antaisivat totuudenmukaisen kuvan Liettuassa vallitsevista näkemyksistä. 
Paneelin osallistujien suositukset yhteisen ulko- ja muuttoliikepolitiikan vahvistamisesta sekä  
EU-tason päätöksenteosta ovat linjassa laajempien mielipidemittausten kanssa: 

- Liettuan kansalaiset kannattavat EU:n yhteistä puolustuspolitiikkaa enemmän kuin EU:ssa 
keskimäärin (Liettuassa 90 %, keskimäärin 78 %). 

- Liettuan kansalaiset kannattavat EU:n yhteistä muuttoliikepolitiikkaa enemmän kuin EU:ssa 
keskimäärin (Liettuassa 76 %, keskimäärin 71 %; mahdollinen virhemarginaali olisi 
ilmoitettava tällä erolla). 

- Liettuan kansalaiset pitävät maahanmuuttoa yhtenä EU:n kahdesta suurimmasta 
haasteesta. 

- Liettuan kansalaiset suhtautuvat myönteisemmin EU-tason ratkaisuihin (Liettuassa 49 %, 
keskimäärin 42 %). 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin valmistelutilaisuuksiin osallistuneet Liettuan kansalaiset 
korostivat myös puolustusyhteistyön, EU:n yhteisen maahanmuuttopolitiikan ja EU:n ulkopolitiikan 
merkitystä aloina, joilla Liettua olisi kiinnostunut lisäämään EU:n osallistumista. 
 
Eurobarometri-tutkimusten tiedot voivat selittää paneelin osallistujien näkemyksiä suhteista Kiinaan 
ja energian hinnoista: liettualaiset olivat enemmän kuin EU:ssa keskimäärin huolissaan maailman 
maiden välisten suhteiden heikkenemisestä ja niistä aiheutuvista geopoliittisista jännitteistä 
(Liettuassa 33 %, keskimäärin 18 %). Paneelin osallistujien johtopäätökset siitä, että on tarpeen 
kehittää kunnianhimoisempaa yhteistä politiikkaa suhteessa Kiinaan, ovat linjassa sekä näiden 
havaintojen että sen kanssa, että kuten edellä mainittiin, yleinen mielipide Liettuassa on EU-tason 
päätöksenteon ja EU:n yhteisen puolustuspolitiikan kannalla. Toisaalta paneelin osallistujien huoli 
siitä, että tarvitaan erilaisia ratkaisuja energian hintojen alentamiseksi, saattaa liittyä liettualaisten 
EU:n keskiarvoa suurempaan huoleen kasvavasta inflaatiosta ja hintojen noususta (Liettuassa 
53 %, keskimäärin 23 %). Huoli inflaation kasvamisesta saa hintojen nousun hillitsemisen 
näyttämään tärkeämmältä kuin EU:n yhteisten politiikkojen tai muiden poliittisten tavoitteiden 
kehittämisen. 
 
Eurobarometri-tiedot paljastavat myös mielenkiintoisen muutoksen Liettuan kansalaisten 
asenteissa sen osalta, että muuttoliike nähdään poliittisena ongelmana. Vuoden 2020 
tutkimuksessa EU:n keskiarvoon verrattuna harvempi liettualainen katsoi, että muuttoliike on suurin 
haaste EU:n tulevaisuuden kannalta (liettualaisista 16 %, keskimäärin 27%). Kuitenkin vuoden 
2021 tutkimuksessa niiden liettualaisten vastaajien osuus, jotka pitivät maahanmuuttoa EU:n 
suurimpana ongelmana, osuus oli noussut 32 prosenttiin (EU:n keskiarvo: 25 %). Vaikka tällainen 
muutos mielipiteessä voi johtua eroista kysymyksen muotoilussa, se myös vastaa 
kansalaispaneelin osallistujien keskustelussa esittämiä näkemyksiä siitä, kuinka heidän kantansa 
maahanmuuttokysymyksiin ovat kehittyneet. 
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Lisäksi vertailemalla kansalaispaneelin ja Eurobarometri-tutkimuksen tuloksia voi havaita eron sen 
välillä, että paneelin osallistujilla oli melko varovainen asenne EU:n ilmastopolitiikkaa kohtaan, kun 
taas Liettuan kansalaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Paneelin osallistujat pyysivät 
arvioimaan, onko Euroopan vihreän kehityksen ohjelma liian kunnianhimoinen ja voiko se 
vahingoittaa Liettuan etuja. Kuitenkin Eurobarometri-tutkimusten mukaan liettualaiset ovat 
jatkuvasti maininneet ilmastonmuutoksen yhdeksi EU:n tärkeimmistä haasteista. Vuoden 2020 
tutkimuksessa 47 prosenttia liettualaisista vastaajista mainitsi ilmaston EU:n tulevaisuuden 
suurimmaksi globaaliksi haasteeksi (EU:n keskiarvo: 45 %); vuoden 2021 tutkimuksessa luku oli 
28 prosenttia liettualaisista vastaajista (EU:n keskiarvo: 25 %). On syytä korostaa, että myös 
muihin Euroopan tulevaisuuskonferenssin valmistelutilaisuuksiin osallistuneet kansalaiset 
viittasivat ilmastopolitiikkaan yhtenä alueena, jolla Liettuan pitäisi olla kaikista kiinnostunein 
lisäämään EU:n osallistumista. Tämä ero voi hyvinkin selittyä paneelin osallistujien motivaatiolla 
äänestää kyseistä kohtaa: kaikki Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toimenpiteiden 
uudelleentarkastelua koskevan suosituksen puolesta äänestäneet ilmoittivat aiheen olevan heille 
henkilökohtaisesti tärkeä. Tämä tarkoittaa, että henkilökohtainen vastustus ei välttämättä ole 
ristiriidassa näkemykseen, jonka mukaan ilmastonmuutos on yksi EU:n tärkeimmistä poliittisista 
haasteista. 
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Näkemyksiä Euroopasta 
 

Mielipiteitä, ideoita ja suosituksia 

 
Aiheet 
Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus 
Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys 
Eurooppalainen demokratia 
Digitalisaatio 
Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu 
 
3. joulukuuta 2021 
 
Tämä asiakirja on käännös Alankomaissa 3. joulukuuta 2021 julkaistusta raportista "Onze kijk op Europa; 
meningen, ideeën en aanbevelingen" (www.kijkopeuropa.nl). Alkuperäistä raporttia on tiivistetty ja muokattu 
käännöstä varten. Muun muassa kuvia on poistettu. 
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Näkemyksiä... 

Raportin yhteenveto: kaikki suositukset lähikuvassa 
Olemme koonneet Näkemyksiä Euroopasta -kansalaiskeskustelun avulla hollantilaisten mielipiteitä ja ideoita 
Euroopan tulevaisuudesta. Niiden pohjalta esitämme Euroopan unionille seuraavat suositukset viidestä 
ensimmäisestä aiheesta. 

Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus 
EU:n on tärkeää suojella oikeusvaltiota. Hollantilaisten mielestä huomiota on kiinnitettävä kuitenkin myös 
Euroopan eri perinteisiin ja kulttuureihin. EU:n sisällä tehtävä yhteistyö voi olla monin tavoin hyödyllistä, mutta 
sen on tuotava kaikille osapuolille lisäarvoa. Tämä pätee myös turvallisuustietojen jakamiseen. Jos kaikki tieto 
jaetaan kaikkien kesken, yhteistyön teho kärsii. 
 
Jokaisen on voitava tuntea olonsa vapaaksi ja turvalliseksi 
EU:n on syytä laajentua vain, jos siitä saadaan lisäarvoa 
Kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia on torjuttava yhteistyöllä 

Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys 
Hollantilaisten mielestä Euroopan taloutta voidaan vahvistaa monin tavoin. Maita ei kuitenkaan voi aina verrata 
keskenään. Etenkin verojärjestelmän oikeudenmukaisuutta ja selkeyttä olisi lisättävä. Euroopan on keskityttävä 
enemmän vahvuuksiinsa, kuten laatuun ja moninaisuuteen. EU-maat voivat siten yhdessä taata yhtäläiset 
mahdollisuudet eurooppalaisilla työmarkkinoilla. 
 

1. Otetaan huomioon yhtäläisyydet ja erot 
2. Hyödynnetään tehokkaammin Euroopan vahvuuksia 
3. Luodaan oikeudenmukainen ja selkeä verojärjestelmä 
4. Huolehditaan kaikkien osallisuudesta 

Eurooppalainen demokratia 
Hollantilaisten ei tarvitse tuntea EU:ta läpikotaisin, mutta he kaipaavat lisää avoimuutta ja tietoa. Esimerkiksi 
toisten EU-maiden näkökulmat voivat avartaa käsityksiä. Lisäksi hollantilaisista on tärkeää, että EU käy 
kansalaisten kanssa vuoropuhelua useammin, mieluiten jatkuvasti. Siksi onkin tärkeää, että eri intressit otetaan 
huomioon, mutta tärkeää on myös nopeuttaa päätöksentekoa. 
 
1. Laajennetaan Eurooppa-kuvaa 
2. Etsitään uusia tapoja kansalaisten jatkuvaan kuulemiseen 
3. Lisätään päätöksenteon avoimuutta ja selkeyttä 
4. Ratkaistaan ongelmat nopeammin 

Digitalisaatio 
Yhteiskunta on yhä riippuvaisempi internetistä, ja suurten teknologiayritysten valta kasvaa. Tämä huolestuttaa 
hollantilaisia. Sen vuoksi onkin aiheellista, että EU asettaa eurooppalaisia (tietosuoja)sääntöjä ja normeja. On 
myös tärkeää, että säännöt ja normit ovat ymmärrettäviä ja toimivia. Tukea ja tietoa hollantilaiset toivovat 
ennen kaikkea omaan maansa viranomaisilta ja omalla kielellään. 
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1. Tärkeintä on nopea, turvallinen ja vakaa internet 
2. Internetyrityksille on asetettava selkeät säännöt ja normit 
3. Tietosuojasäännöt on myös pantava täytäntöön ja selitettävä 

Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu 
Ulkomailla opiskelevien nuorten olisi voitava tutustua nykyistä paremmin kohdemaahansa. Alhaisemman 
osaamistason maat eivät kuitenkaan saisi menettää kaikkia lahjakkuuksiaan ulkomaille. Kulttuurin ja urheilussa 
tapahtuvien väärinkäytösten kaltaiset kysymykset kuuluvat hollantilaisten mielestä etupäässä jäsenmaille. 
Hollannin kieltä pidetään erittäin tärkeänä. Jokaisen tulisi voida tuntea itsensä vapaaksi ja saada olla oma itsensä 
Euroopassa. 
 
1. Kannustetaan opiskelua ulkomailla asianmukaisella tavalla 
2. Jätetään kulttuuri ja urheilu jäsenmaiden asiaksi 
3. Lisätään eurooppalaisten keskinäistä tuntemusta ja kunnioitusta 
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Johdanto 

Kaikilla hollantilaisilla oli tilaisuus esittää Euroopan tulevaisuutta koskevia mielipiteitä ja ideoita Näkemyksiä 
Euroopasta -kansalaiskeskustelussa syyskuun alusta marraskuun puoliväliin. Alankomaat toimittaa nämä 
mielipiteet ja ideat sekä niihin perustuvat suosituksensa Euroopan unionille. Tässä raportissa käsitellään viittä 
ensimmäistä aihetta. Loput neljä aihetta ovat vuorossa seuraavassa raportissa, joka julkaistaan vuoden 2022 
alussa. 

Näkemyksiä Euroopasta -kansalaiskeskustelusta 
Euroopan unioni haluaa selvittää, mitä sen kansalaiset ajattelevat Euroopasta. Sen vuoksi EU järjestää Euroopan 
tulevaisuuskonferenssin. Eri puolilta Euroopan unionia kerättyjen mielipiteiden ja ideoiden pohjalta laaditaan 
suunnitelmia Euroopan tulevaisuutta varten. Osana tulevaisuuskonferenssia Alankomaat järjesti oman 
Näkemyksiä Euroopasta -kansalaiskeskustelunsa. 
 
Se käynnistyi 1. syyskuuta paneelitutkimuksella, jonka avulla kerättiin mielipiteitä ja ideoita. Paneelitutkimuksen 
alustavien tulosten tarkentamiseksi ja konkreettisten suositusten muodostamiseksi järjestimme verkossa 
temaattisia vuoropuheluja, joihin saivat osallistua kaikki halukkaat. Lisäksi kiersimme eri puolilla maata 
keskustelemassa nuorten ja muiden (vaikeasti tavoitettavien) ryhmien kanssa. 

Osallistujia koululaisista ja opiskelijoista viljelijöihin ja maahanmuuttajiin – mukana myös 
ministeri 
Loka-marraskuussa järjestettiin verkossa yhteensä kahdeksan temaattista vuoropuhelua, joista jokaisessa oli 
keskimäärin 30 osanottajaa. Lisäksi järjestettiin yksi temaattinen verkkovuoropuhelu ja seitsemän fyysistä 
vuoropuhelua eri ryhmien kanssa. Kävimme keskustelua turkkilaisyhteisön kanssa Schiedamissa ja vierailimme 
Piëzo-säätiön vapaaehtoistyöntekijöiden luona Zoetermeerissä. Jälkimmäiseen tilaisuuteen saapui keskustelujen 
päätteeksi myös ulkoministeri Ben Knapen. Hän keskusteli osallistujien kanssa Euroopan tulevaisuus -
vuoropuhelusta ja esitetyistä näkemyksistä. Lopuksi järjestettiin vielä kuusi tapaamista erilaisten nuorisoryhmien 
kanssa: vierailimme muun muassa keskiasteen oppilaitoksessa Helmondissa, ammattioppilaitoksessa 
Doetinchemissä ja Leidenin yliopistossa. 
 

"Kerron aina mielelläni kriittisen mielipiteeni kahviautomaatilla. Siksi 

halusin tulla tännekin." 

Temaattisen vuoropuhelun osanottaja  

Tästä raportista 
Viime kuukausina kerättyihin mielipiteisiin ja ideoihin perustuvat Alankomaiden kansalaisten suositukset 
esitetään Euroopan unionille. Hollantilaisten keskusteluissa tuli esiin mielenkiintoisia näkemyksiä ja uusia 
ideoita. Myös paneelitutkimuksessa ja avoimessa tutkimuksessa esitettiin ehdotuksia. Monet näistä ideoista on 
koottu tähän raporttiin. Raportin sisältö on siis Alankomaiden ääni: meidän näkemyksemme Euroopasta. 
 
Aivan kuten Euroopan maiden ja kansalaisten välillä on eroja, emme luonnollisesti ole Alankomaissakaan aina 
yhtä mieltä kaikesta. Juuri nämä erot ovat arvokkaita: ne ovat demokratian tärkeä tunnusmerkki. Suositukset 
edustavat Näkemyksiä Euroopasta -kansalaiskeskustelun osanottajien useimmin esiin tuomia mielipiteitä ja 
ideoita. Olemme lisäksi kuvanneet huolenaiheita, ajatuksia ja käsityksiä, jotka eivät kenties ole yhtä yleisiä mutta 
jotka nousivat esiin vuoropuhelujen ja verkkotutkimuksen aikana. 
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"Oli hienoa voida jutella pienissä ryhmissä kannattajien ja vastustajien 

kanssa. Samaa ei voi useinkaan sanoa sosiaalisen median keskusteluista." 

Temaattisen vuoropuhelun osanottaja 
 
Euroopan tulevaisuuskonferenssille on määritelty yhdeksän aihealuetta, jotka muodostivat myös Alankomaiden 
Näkemyksiä Euroopasta -kansalaiskeskustelun rungon. Julkaisimme lokakuussa väliraportin, jossa esitettiin 
paneelitutkimukseen pohjautuvia alustavia havaintoja ja jatkokysymyksiä. Tässä toisessa raportissa esitetään 
viittä ensimmäistä aihetta koskevia mielipiteitä, ideoita ja suosituksia joulukuussa pidettävää Euroopan 
tulevaisuuskonferenssin täysistuntoa varten. Loput neljä aihetta ovat esillä seuraavassa raportissa, joka 
julkaistaan tammikuun puolivälissä. 
 

Tässä raportissa (joulukuu 2021) 

Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus 
Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys 
Eurooppalainen demokratia 
Digitalisaatio 
Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu 
 

Seuraavassa raportissa (tammikuu 2022) 

Ilmastonmuutos ja ympäristö 
Muuttoliike 
Terveys 
EU:n rooli maailmassa 

Seuraavat vaiheet 
Euroopan tulevaisuuskonferenssissa kootaan yhteen EU:n kansalaisten ideoita, mielipiteitä ja suosituksia. 
Konferenssin kokouksissa käsitellään jäsenmaiden kansalaiskeskustelujen tulosten ohella konferenssin muiden 
aloitteiden tuloksia. Konferenssin yhteydessä järjestetään kansalaispaneeleja, ja kaikkien EU-kansalaisten 
käytössä on myös digitaalinen alusta. 
 

"Tämä on EU:lta hyvä aloite. Toivottavasti tuloksista myös seuraa jotain." 

Temaattisen vuoropuhelun osanottaja 
 
Konferenssi päättyy keväällä 2022. Silloin Alankomaat esittää tästä ja seuraavasta raportista (jossa käsitellään 
loppuja aiheita) koostuvan kansalaiskeskustelun loppuraportin. Konferenssi antaa suosituksia puheenjohtajilleen 
eli Euroopan parlamentille, EU:n neuvostolle ja Euroopan komissiolle. Ne ovat sitoutuneet selvittämään, miten 
suositukset voidaan panna täytäntöön. Alankomaiden hallitukselle tulokset tarjoavat ennen kaikkea arvokasta 
tietoa sen EU-politiikan muotoilua silmällä pitäen. 
 
Prosessi etenee kevääseen 2022 saakka seuraavasti: 
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Aikataulu 

 Näkemyksiä Euroopasta 

1.9. 12.10. 22.–23.10. 15.11. 17.–18.12. 21.–22.1. 22.–24.4.   

Verkossa esitetyt ideat      

 Temaattiset vuoropuhelut       

  Välitulokset (väliraportti)  Talous ja 

demokratia: 

väliraportti 

Ilmasto ja EU:n 

rooli maailmassa: 

väliraportti 

 Näkemyksiä 

Euroopasta  

-loppuraportti 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Konferenssin kokous  Konferenssin 

kokous 

Konferenssin 

kokous 

Konferenssi 

päättyy 

→ Suositukset 

puheenjohtajille 

• Euroopan 
parlamentti 

• Euroopan 
komissio 

• Ministerineuvosto 

    ↑ ↑ ↑   

 Lisää mielipiteitä ja ideoita Euroopan tulevaisuudesta: 

Kansalaiskeskustelut  Eurooppalaiset kansalaispaneelit Eurooppalainen digitaalinen alusta (myös 

hollantilaisille) 

Lukijalle 
Tässä raportissa käsitellään viittä aihetta. Kunkin aiheen yhteydessä esitetään 
kansalaiskeskustelun kaikkiin osa-alueisiin perustuvia suosituksia 
esimerkkejä mielipiteistä, ideoista ja keskusteluista, jotka perustuvat verkossa tai fyysisesti järjestettyihin 
temaattisiin vuoropuheluihin, sekä verkkotutkimukseen pohjautuvista ehdotuksista. 
 
Tutkimusasetelma on kuvattu raportin lopussa. 
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Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus 

EU valvoo oikeusvaltioperiaatteen noudattamista kaikissa EU-maissa ja pyrkii vähentämään epätasa-arvoa sekä 
suojelemaan kaikkia kansalaisia terrorismilta ja rikollisuudelta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EU on ottanut 
käyttöön erilaisia toimia ja sääntöjä ja EU-maat tekevät tiivistä yhteistyötä. 
Mikä on Alankomaiden näkemys? 
 

Suositukset – turvallisuus ja oikeusvaltio 
68 prosenttia hollantilaisista pitää turvallisuutta ja oikeusvaltioita tärkeänä aiheena ja kaipaa EU:lta lisää toimia. 

1. Jokaisen on voitava tuntea olonsa vapaaksi ja turvalliseksi 
78 prosenttia pitää tärkeänä, että EU suojelee oikeusvaltiota sekä perusvapauksiamme ja -oikeuksiamme. Myös 
kuluttajansuoja on tärkeä: valtaosan mielestä on hyvä, että EU velvoittaa valmistajat merkitsemään etiketteihin 
samat tiedot kaikissa maissa. Monien hollantilaisten mielestä EU:n on syytä kiinnittää huomiota Euroopassa 
vallitseviin erilaisiin perinteisiin ja (hallinto)kulttuureihin, myös koska tehokas yhteistyö olisi muussa tapauksessa 
vaikeaa. Meille on erityisten tärkeää, että jokainen voi tuntea olonsa vapaaksi ja turvalliseksi Euroopassa. Tähän 
kuuluu myös katto pään päällä, koulutus ja terveydenhuolto, kuten myös tieto siitä, että eurooppalaisissa 
kaupoissa myytävät tuotteet ovat turvallisia. 

2. EU:n on syytä laajentua vain, jos siitä saadaan lisäarvoa 
44 prosenttia hollantilaisista on sitä mieltä, että EU:n ei pidä enää laajentua; 25 prosenttia suhtautuu 
laajentumiseen myönteisesti. Jo nykyisten jäsenmaiden välillä on paljon kiistoja, joihin monien hollantilaisten 
mielestä olisi syytä puuttua ensin. Jos EU:hun otetaan uusia jäsenmaita, niiden on aidosti kyettävä täyttämään 
edellytykset – nyt eikä vasta tulevaisuudessa. Monien hollantilaisten mielestä myös nykyisten jäsenmaiden on 
voitava hyötyä laajentumisesta. Lisäksi mailla on muitakin mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä turvallisuuden ja 
vakauden lisäämiseksi. Venäjän vaikutusvalta EU:n itärajalla sijaitseviin maihin herättää toisinaan huolta, ja EU:n 
olisi kiinnitettävä siihen huomiota.  
 

"Laajentumisessa ei saa olla kysymys kustannuksista ja hyödyistä vaan 

vakauden lisäämisestä." 

3. Kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia on torjuttava yhteistyöllä 
68 prosenttia hollantilaisista katsoo, että EU-maiden turvallisuuspalveluiden on vaihdettava keskenään tietoja. 
Pidämme kuitenkin myös tärkeänä, että maat voivat joiltakin osin itse päättää, mitä tietoja luovuttavat. Jos 
kaikki tieto jaetaan kaikkien kesken, yhteistyön teho kärsii. EU on myös jo niin suuri, että on syytä arvioida 
kriittisesti, mihin arkaluonteiset tiedot päätyvät tai saattavat päätyä. Haluamme voida luottaa 
yksityisyydensuojamme säilymiseen. Mielestämme on ennen kaikkea järkevää, että vakavaa ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta, kuten kyberrikollisuutta, huumausainekauppaa ja terrorismia, torjutaan yhteistyössä. 
 

"Jos ajat kerran päin punaisia Alankomaissa, se ei todellakaan kuulu 

Espanjan viranomaisille." 
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Esimerkkejä keskusteluista ja ideoista 
"Jos sääntöjä rikkovaa maata rangaistaan, ensimmäisenä kärsivät sen köyhimmät asukkaat. Siksi kannatan 
rangaistusten sijaan keskustelua." 

"Huolehditaan ensin nykyisen EU:n vakaudesta; vasta sitten kannattaa miettiä laajentumista." 

"Meidän on tarkasteltava kriittisesti myös omaa oikeusvaltiotamme. Siitäkin saattaa löytyä korjattavaa." 

IDEA: "Asetetaan politiikoille tiukat lahjomattomuussäännöt koko Euroopassa ja vaikeutetaan näin heihin 
kohdistuvia vaikuttamisyrityksiä." 

IDEA: "Lisätään EU-maiden poliisin ja oikeuslaitoksen välistä yhteistyötä." 

Ammatillinen opiskelija, Doetinchem: "Sen joka haluaa EU:hun on noudatettava EU:n sääntöjä" 
Parikymmentä sairaanhoitajaopiskelijaa Doetinchemissa sijaitsevasta Graafschap College -oppilaitoksesta vaihtoi 
ajatuksia EU:n suurimmista hyödyistä: vapaista markkinoista, eurosta ja siitä, että asuminen ja työskentely 
toisessa EU-maassa on helppoa. "EU-maat myös tukevat toisiaan. Yhdessä olemme vahvempia", sanoi yksi 
opiskelijoista. Samalla puhuttiin myös sääntöjen merkityksestä. Jos maat eivät itse noudata sääntöjä, on usein 
vaikeaa määrätä muillekaan ankaria rangaistuksia. Opiskelijoiden mielestä tätä voitaisiin helpottaa. Yksi mainitsi 
myös pelotevaikutuksen: "Ankara rangaistus osoittaa muillekin maille, mitä voi tapahtua, jos sääntöjä ei 
noudata." 

Surinamenintialaiset, Utrecht: "Luottamus oikeusvaltioon horjuu toisinaan" 
Stichting Asha on Utrechtissa toimiva surinamenintialaisten vapaaehtoisjärjestö. Temaattisen vuoropuhelun 
osanottajat käsittelivät muun muassa kansalaisoikeuksien merkitystä: oikeutta asumiseen sekä lisäksi oikeutta 
syrjimättömyyteen. Vapaaehtoistyöntekijöiden mukaan tarvitaan sääntöjä, jotka suojaavat kaikkien 
eurooppalaisten oikeuksia. Nykyään ei ole aina selvää, mistä säännöistä päätetään Alankomaissa ja mistä EU:n 
tasolla. Siksi on joskus vaikeaa luottaa viranomaisiin. Viranomaiset eivät myöskään aina ole tehtäviensä tasalla. 
"Voit sanoa, että viranomaisten kuuluu puolustaa minua, mutta joskus käy päinvastoin, kuten 
lastenhoitotukiasiassa", totesi yksi osanottajista. "EU:n pitäisi valvoa, että sääntöjä myös noudatetaan", lisäsi 
toinen. 
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Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys 

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka. Sen vuoksi EU haluaa maiden työstävän 
yhdessä elpymissuunnitelmia, niin että olemme pandemian jälkeen entistä vahvempia taloudellisesti. Pitkällä 
aikavälillä EU:n tavoitteena on tehdä Euroopan taloudesta terveempi, vihreämpi ja digitaalisempi. Mikä on 
Alankomaiden näkemys? 
 
Suositukset – talous ja työllisyys 

61 prosenttia hollantilaisista pitää taloutta ja työllisyyttä tärkeänä aiheena ja kaipaa EU:lta lisää toimia. 

1. Otetaan huomioon yhtäläisyydet ja erot 
71 prosenttia hollantilaisista katsoo, että EU:n olisi varmistettava yritysten tiiviimpi yhteistyö Euroopan talouden 
vahvistamiseksi. Kuitenkin vain harva on sitä mieltä, että EU:n olisi osoitettava lisää rahaa yrityksille. Ennen 
kaikkea tarvitaan tehokkaampaa yhteistyötä. Tällä hetkellä eri yritykset investoivat samanlaiseen uuteen 
teknologiaan, toisinaan myös julkisen rahoituksen turvin. Jos meillä olisi eurooppalainen visio taloudesta, 
voisimme käyttää tuon rahan tehokkaammin. Maiden väliset erot on toki otettava edelleen huomioon. 
 

"Alankomaiden maatalous on niin modernia, ettei sitä voi välttämättä 

verrata muihin maihin."  

2. Hyödynnetään tehokkaammin Euroopan vahvuuksia 
Hollantilaisten mielestä Euroopan taloutta voidaan lujittaa monin tavoin, mutta valintoja on tehtävä. EU:n 
olisikin keskityttävä vahvuuksiinsa. Niitä ovat esimerkiksi digitalisaatio, kestävyys ja infrastruktuuri – ja kenties 
tärkeimpinä – laatu ja moninaisuus. Juuri Euroopan moninaisuuden sekä erilaisten mielipiteiden ja ideoiden 
vuoksi meidän olisi tähdättävä moniin muihinkin tavoitteisiin kuin taloudellisiin etuihin. Tässä suhteessa 
Eurooppa voi erottautua esimerkiksi Kiinan taloudesta. 
3. Luodaan oikeudenmukainen ja selkeä verojärjestelmä 
82 prosenttia hollantilaisista katsoo, että EU-maiden olisi yhdessä pyrittävä varmistamaan, että kaikki EU:ssa 
toimivat yritykset – myös kaikkein suurimmat – maksavat oman osansa veroista. Jotkin niistä siirtyvät muihin 
maihin vain voidakseen maksaa vähemmän veroja. EU:n olisi puututtava tähän esimerkiksi kaikille maille 
yhteisen vähimmäisverokannan avulla. Toisaalta pidämme verotusta kunkin maan omana asiana, sillä tavoitteet 
ja olosuhteet vaihtelevat maittain. Kaiken kaikkiaan verotus on monimutkainen kysymys. Sen vuoksi 
toivommekin parempaa verojärjestelmää, joka olisi oikeudenmukainen ja selkeä kaikkien eurooppalaisten 
kannalta. 
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"Kurkut eivät saa olla käyriä missään, mutta erilaiset verosäännöt ovat ok. 

Onko tässä mitään järkeä?" 

4. Huolehditaan kaikkien osallisuudesta 
71 prosenttia hollantilaisista on sitä mieltä, että EU:n olisi tuettava työpaikkojen luomista. Tiettyihin ryhmiin, 
kuten nuoriin ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin, olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Tämä voitaisiin 
toteuttaa yrityksille myönnettävillä avustuksilla, mutta myös antamalla työnantajille ja työntekijöille lisää tukea, 
kuten neuvontaa tai käytännön apua. Toisinaan voi olla tehokkaampaa järjestää tukea EU:n tasolla, toisinaan 
jäsenmaissa. EU-maiden olisi viime kädessä huolehdittava yhdessä eurooppalaisten työmarkkinoiden yhtäläisistä 
mahdollisuuksista. 

Esimerkkejä keskusteluista ja ideoista 
"Vauhditetaan automatisointia Euroopassa, niin että Kiinasta tulevia tuotteita voidaan taas alkaa valmistaa 
täällä." 

"Otetaan bitcoin ja muut kryptovaluutat vakavasti. Niiden käyttäjiä pidetään veronkiertäjinä, vaikka 
vallankumouksellinen lohkoketjuteknologia on tulevaisuutta." 

"Osakkeenomistajat eivät ole Euroopan talouden ainoita sidosryhmiä. Ilman työntekijöitä ei synny mitään." 

"Euroopan on parannettava vammaisten henkilöiden asemaa. Sopivan työpaikan löytäminen on tällä hetkellä 
aivan liian vaikeaa." 

"Monet eurooppalaiset säännöt ovat mutkikkaita, ja ne muuttuvat jatkuvasti, mikä vaikeuttaa yritysten 
innovointia." 

"Kun teetin rakennustöitä yritystäni varten, paikallinen yrittäjä olisi päässyt aloittamaan työt paljon nopeammin, 
mutta ensin oli pakko järjestää eurooppalainen tarjouskilpailu. Todella harmillista." 

Verkkovuoropuhelun osanottajat: "Ajatuksia suuryrityksistä" 
Yhden temaattisen vuoropuhelun aiheena oli suuryritysten kasvava valta. Jotkut toivovat EU:lta tiukempia 
otteita, koska yritykset tekevät toisinaan mittavia voittoja mutta maksavat vain vähän veroja taitavien 
verojärjestelyjen ansiosta. Toiset viittasivat kokonaiskuvaan: suuryritykset luovat paljon uusia työpaikkoja ja ovat 
hyödyksi kansantaloudelle. "Niitä ei kannata ajaa muualle", yksi osallistujista sanoi. "EU-maiden olisi pohdittava 
tätä kysymystä yhdessä", totesi toinen. "Suuryritykset voivat kilpailuttaa maita keskenään. Siksi meidän on 
EU:ssa on seistävä yhtenäisempänä rintamana." 

Viljelijät: "Tavoitteita rajoitusten sijaan" 
BoerenNatuur on luonnon hyvinvointiin panostavien maatalousosuuskuntien järjestö. Joukko sen jäseniä 
keskusteli muun muassa viljelijöitä koskevasta EU-sääntelystä. He suhtautuivat EU:hun toisaalta myönteisesti, 
koska sen ansiosta esimerkiksi tuotteiden vienti muihin maihin on helppoa. Toisaalta politiikka kaipaisi usein 
selkeyttämistä. "Yhteinen tavoite on kuitenkin kirkastumassa", mainitsi yksi jäsenistä. Etenkin menettelyissä olisi 
vielä parantamisen varaa, sillä ne ovat usein byrokraattisia ja aikaavieviä. Yksi osallistujista painotti, ettei 
sääntely saisi olla liian yksityiskohtaista. "Asetetaan mieluummin selkeät tavoitteet, kuten puhdas vesi. Sen 
jälkeen voimme päättää itse, miten leveitä ojia tarvitaan." 
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Eurooppalainen demokratia 

EU kannustaa eurooppalaisia äänestämään ja toivoo heidän osallistuvan eurooppalaiseen päätöksentekoon 
myös vaalien välillä. EU toteuttaa myös aloitteita demokratian lujittamiseksi. Esimerkkinä mainittakoon vapaita 
ja oikeudenmukaisia vaaleja ja lehdistönvapautta edistävä toimintasuunnitelma. Mikä on Alankomaiden 
näkemys? 

 

Suositus – eurooppalainen demokratia 
60 prosenttia hollantilaisista pitää demokratiaa tärkeänä aiheena ja kaipaa EU:lta lisää toimia. 

1. Laajennetaan Eurooppa-kuvaa 
Kun Eurooppaa käsitellään mediassa, kyse on usein kriisistä, toteavat hollantilaiset. Jokapäiväisistä päätöksistä 
kuullaan harvoin. Meidän ei kansalaisina tarvitse tietää kaikkea, mutta parempi kokonaiskuva auttaisi oman 
perustellun mielipiteen muodostamisessa. Olisi esimerkiksi mielenkiintoista kuulla useammin muiden EU-maiden 
näkökulmia. Medialla ja koulutuksella voi tässä olla tärkeä rooli. Tiedotusvälineiden on kuitenkin voitava tehdä 
omat valintansa, sillä hollantilaiset pitävät lehdistönvapautta erittäin tärkeänä demokratian kannalta. 

 

"Usein kuulemme EU:sta vain, kun käynnissä on kriisi. Tämä pitää yllä 

kielteistä Eurooppa-kuvaa." 

2. Etsitään uusia tapoja kuulla kansalaisia jatkuvasti 
51 prosenttia hollantilaisista on sitä mieltä, että EU on vieraantunut yhteiskunnasta. Tilanteen korjaamiseksi 
EU:n olisi käytävä kansalaisten kanssa vuoropuhelua useammin, mieluiten jatkuvasti. Monet hollantilaiset 
suhtautuvatkin Euroopan tulevaisuuskonferenssiin myönteisesti. Myös kansanäänestykset voivat olla hyödyllisiä, 
mutta tältä osin hollantilaisten näkemykset vaihtelevat. Jotkin aiheet saattavat lisäksi vaatia asiantuntemusta. 
Keskustelu kansalaisten kanssa ei kuitenkaan saisi missään tapauksessa olla vain välttämätön paha. On tärkeää, 
että meidät otetaan vakavasti. 

3. Lisätään päätöksenteon avoimuutta ja selkeyttä 
Eurooppa vaikuttaa hollantilaisista toisinaan hyvin monimutkaiselta. Kaikilla ei ole samanlaisia perustietoja, ja 
EU:n pitäisi ottaa tämä huomioon. Haluamme EU:lta enemmän avoimuutta ja parempia mahdollisuuksia seurata 
asioita. Tässä myös Alankomaiden viranomaisilla on oma roolinsa. EU:n päätöksenteko kiinnostaa kyllä monia 
hollantilaisia, mutta virallisia kanavia on vaikea löytää tai ne ovat liian monimutkaisia. Jokaisella on lisäksi omat 
mielenkiinnon kohteensa ja tarpeensa, joten olisi oltava mahdollisuus valita aiheet, joista haluaa lisää tietoa. 
Nuoret periaatteessa ovat kiinnostuneita Euroopasta, mutta se ei juuri näy esimerkiksi heidän sosiaalisen median 
tileillään. 

 

"Näin Unkarissa lomaillessani vastaistutetun metsän laidalla suuren kyltin: 

'Toteutettu EU:n tuella'. Suhtaudun skeptisesti Eurooppaan, mutta silloin 

kieltämättä tunsin ylpeyttä." 
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4. Ratkaistaan ongelmat nopeammin 
Hollantilaisten on vaikea ymmärtää, miten eurooppalainen demokratia toimii, mutta EU:n päätöksenteko silti 
vaikuttaa usein hyvin hitaalta. EU-vaaleissa näemme ennen kaikkea kansallisten puolueiden tekevän yhteistyötä. 
Ehkä olisi muitakin tapoja ajaa Euroopan etuja. Noin kolmannes hollantilaisista on sitä mieltä, että Euroopan 
parlamentin vaaleissa pitäisi voida äänestää myös muunmaalaisia ehdokkaita. Kutakuinkin yhtä monet 
vastustavat ajatusta. Tärkeintä on, että erilaiset intressit otetaan riittävästi huomioon ja että ongelmat saataisiin 
ratkaistua nykyistä nopeammin. 
 

"Haluan vaaleissa ennen kaikkea samastua ehdokkaaseeni ja tietää, mitä 

asioita hän ajaa. Ei hänen tarvitse olla alankomaalainen." 

Esimerkkejä keskusteluista ja ideoista 
"Poistetaan maiden veto-oikeus. Enemmistö päättäköön." 

"Perustetaan tärkeitä päätöksiä varten kansalaisista muodostettavia ryhmiä, joihin osallistuminen voisi kenties 
olla jopa (osittain) pakollista Yhdysvaltojen valamiehistön tapaan." 

"Varmistetaan, että EU-poliitikot ja -virkamiehet jalkautuvat välillä Brysselin kuplastaan kansan pariin." 

IDEA: "Joka uutislähetyksessä pitäisi oikeastaan käsitellä Eurooppaa muutaman minuutin ajan. Tai ohjelmistoon 
voitaisiin ottaa päivittäiset tai viikoittaiset EU-uutiset." 

IDEA: " Ehkä EU-poliitikkojen olisi syytä osallistua useammin tv-ohjelmiin." 

"Olen nuori enkä lue juuri koskaan mitään Euroopasta. Asia kyllä kiinnostaa, mutta en jaksa nähdä kovin paljon 
vaivaa sen eteen." 

Coalitie-Y-järjestön nuoret, Utrecht: Keskustelua kansanäänestyksistä 

Coalitie-Y on nuorisojärjestöjen yhteistyöelin. Sen jäsenet kävivät vilkasta keskustelua kansanäänestysten 
järjestämisestä. Vastustajat pitivät vaarana, että keskustelusta tulee mustavalkoista, vaikka asiat ovat usein 
paljon monimutkaisempia. Eräs osanottajista totesi: "Voimme äänestää EU:n puolesta ja asettua itse ehdolle. 
Kansanäänestys heikentää noita mahdollisuuksia." Kansanäänestyksen kannattajien mielestä päättäjien on hyvä 
tietää, mitä kansalaiset tietystä asiasta ajattelevat, sillä se auttaa suunnan määrittelemisessä. 
Kansanäänestyksillä olisi myös voitava lisätä yleistä tietoisuutta EU:sta ja siitä, mitkä asiat ovat ajankohtaisia ja 
millaisia valintoja on tehtävä. 

Piëzo-säätiön vapaaehtoistyöntekijät: "Maiden keskinäistä ymmärrystä on lisättävä" 

Zoetemeerissa toimivan Piëzo-säätiön vapaaehtoistyöntekijät edistävät eri tavoin yhteiskunnallista 
osallistumista. Temaattisen vuoropuhelun osanottajat toivat esiin huolensa Euroopan syvenevästä kahtiajaosta. 
Se näkyy esimerkiksi siinä, miten eri maat näkevät hlbtiq-yhteisön. Jos maat eivät ymmärrä toistensa 
näkökantoja, yhteistyö on vaikeaa. "Sen vuoksi on tärkeää, että tutustumme toisiimme paremmin", yksi 
osallistujista sanoi. "Emme yksinkertaisesti tiedä, miten muissa maissa ajatellaan. Emme tunne tarpeeksi 
toistemme kulttuureja ja taustoja. Se on välttämätöntä, jos haluamme tehdä yhdessä hyviä päätöksiä." 
  



 

299 
 

Digitalisaatio 

Verkottuneessa maailmassa internetyhteyksille, turvallisuudelle ja yksityisyydelle asetetaan yhä suurempia 
vaatimuksia. EU kantaa omalta osaltaan vastuunsa ja on sitoutunut varmistamaan, että kaikki pysyvät mukana 
digitaalisessa yhteiskunnassa. EU panostaa myös digitaalisten ratkaisujen löytämiseen sosiaalisiin kysymyksiin. 
Mikä on Alankomaiden näkemys? 

Suositukset – verkottunut maailma 
45 prosenttia hollantilaisista pitää verkottunutta maailmaa tärkeänä aiheena, jota EU:n on syytä käsitellä. 

1. Tärkeintä on nopea, turvallinen ja vakaa internet  
61 prosenttia hollantilaisista on sitä mieltä, että EU:n olisi varmistettava kaikille Euroopassa nopea ja vakaa 
internetyhteys. Internetillä on yhä suurempi merkitys elämässämme. Lapsemme kasvavat digitaalisen 
koulutuksen parissa, ja sekä kansallinen että kansainvälinen viestintä siirtyy yhä enemmän verkkoon. Kysymys 
internetin riippumattomuudesta herättää toisinaan huolta. Monien hollantilaisten mielestä EU:n olisikin 
investoitava tälle alalle, kunhan se tapahtuu tehokkaasti. Mielestämme verkkorikollisuudelta suojautuminen on 
tärkein kysymys, joka voidaan ratkaista EU-tasolla. On kuitenkin tärkeää torjua verkkorikollisuutta myös 
jäsenmaissa. 
 

"Ajatuskin patojärjestelmiimme kohdistuvasta kyberhyökkäystä hirvittää." 

2. Internetyrityksille on asetettava selkeät säännöt ja normit 

75 prosenttia hollantilaisista on sitä mieltä, että verkossa ostamisen pitäisi olla yhtä turvallista kaikissa EU-
maissa. Tilaamme yhä enemmän tavaroita ulkomailta ja jaamme samalla arkaluonteisia tietoja, mikä herättää 
joskus levottomuutta. On vaikeaa tietää, mitkä verkkosivustot ovat luotettavia. EU:n olisi hyvä laatia 
helppotajuiset eurooppalaiset tietosuojasäännöt ja normit. Myös suurten internetfirmojen valta huolestuttaa. 
Olemme itse vastuussa omien tietojemme järkevästä käytöstä, mutta myös EU voi tehdä tässä oman osansa. EU-
maiden on pyrittävä yhdessä varmistamaan, että Googlen ja Facebookin kaltaiset yhtiöt eivät saa liikaa valtaa. 
 

"Emme voi pienenä maana tehdä paljoakaan, jos vastassa on Facebookin 

kaltaisia globaaleja toimijoita." 

3. Tietosuojasäännöt on myös pantava täytäntöön ja selitettävä 

Yleisen tietosuoja-asetuksen hyväksymisen myötä hollantilaiset ovat tulleet tietoisiksi siitä, että kaikkien maiden 
on noudatettava samoja yksityisyyden suojaa koskevia lakeja ja säännöksiä. Meistä on hienoa voida luottaa 
tähän lainsäädäntöön, sillä annamme arvoa yksityisyydelle. Osa hollantilaisista kuitenkin katsoo, että säännöt 
menevät liian pitkälle tai ovat epäloogisia. Lainsäädäntö voi myös tuottaa yrittäjille paljon työtä. Lisäksi 
tietosuojalainsäädännön täytäntöönpanoon pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Sekä kansalaisille että 
yrityksille olisi myös annettava lisää tukea ja ohjeita, mikä kuitenkin on ennen kaikkea jäsenmaiden tehtävä. 
Yksityisyyteen liittyvät ongelmat tai kysymykset on syytä jättää Alankomaiden viranomaisten ratkaistaviksi, 
hollannin kielellä. 
 
Esimerkkejä keskusteluista ja ideoista 
IDEA: "Asetetaan ohjelmoijille ja yrityksille tiukemmat vaatimukset ja kielletään ohjelmointikielet, jotka eivät ole 
turvallisia." 
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"Tarjotaan maksuton eurooppalainen virustorjuntaohjelmisto eurooppalaisen palomuurin luomiseksi." 

"Kun siirryn rajan yli Saksan puolelle, kännykkäni lakkaa kuulumasta. Ei kai tällaista pitäisi enää tapahtua?" 

"iPhonen käyttäjien sijainti voidaan jäljittää missä tahansa. Tästä voimme syyttää myös itseämme." 

"On hankalaa, että joka maassa on täytettävä erilainen tietosuojalomake." 

IDEA: "Perustetaan eurooppalainen internetpoliisi. Tämä olisi selkeästi asia, jonka EU voisi hoitaa." 

Verkkovuoropuhelun osanottajat: "Kaikkialla toimivat hyvät internetyhteydet ovat oma etumme" 

Yhden temaattisen vuoropuhelun yhteydessä käytiin mielenkiintoinen keskustelu EU:n roolista 
verkkoympäristössä. Kaikki osanottajat pitivät tärkeänä, että kaikkialla Euroopassa on hyvät internetyhteydet. 
Mutta onko EU:n asia huolehtia tästä? Monien mielestä tehtävä kuuluu ensisijaisesti jäsenmaille. Yksi 
keskustelija huomautti, että hyvät ja vakaat nettiyhteydet ulkomailla ovat myös hollantilaisten etu: 
"Ansaitsemme miljardeja muiden EU-maiden kanssa käymällämme kaupalla. On siis oma etumme, että nuo 
maat toimivat tehokkaasti." 

Koululaiset, Helmond: "Samat säännöt ja rangaistukset verkkorikollisille" 

Helmondissa toimivan Knippenbergcollegen 15- ja 16-vuotiaat koululaiset keskustelivat verkkorikollisuudesta. 
Aihetta käsitellään usein uutisissa: johonkin yritykseen on tehty tietomurto tai jokin maa, kuten Venäjä tai Kiina, 
yrittää varastaa tietoja. Koska verkkorikolliset toimivat usein maiden rajojen yli, Euroopan maiden on 
koululaisten mielestä järkevää tehdä yhteistyötä. Tämä merkitsee sääntöjen mutta myös rangaistusten 
asettamista. "Jos venäläiset hakkerit yrittävät tunkeutua verkkoympäristöömme, EU:n on iskettävä takaisin." 
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Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu 

EU-maat vastaavat itse koulutuksesta, kulttuurista, nuorisosta ja urheilusta. EU voi ja haluaa tarjota tukeaan 
esimerkiksi edistämällä laadukasta koulutusta ja monikielisyyttä, suojelemalla kulttuuriperintöä ja tukemalla 
kulttuuri- ja urheilualaa. Mikä on Alankomaiden näkemys? 
 

Suositukset – koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu 
45 prosenttia hollantilaisista pitää koulutusta tärkeänä aiheena ja kaipaa EU:lta lisää toimia. Nuorisoasisoista tätä 
mieltä oli 39 prosenttia, kulttuurista 23 prosenttia ja urheilusta 19 prosenttia. 

1. Kannustetaan järkevästi ulkomailla opiskelua  

Monien hollantilaisten mielestä ulkomailla opiskelu vaikuttaa myönteisesti nuoriin. Se edistää henkilökohtaista 
kehitystä ja ennen kaikkea auttaa eurooppalaisia ymmärtämään toisiaan. Se voi myös helpottaa kotoutumista. 
Monet hollantilaiset suhtautuvatkin myönteisesti Erasmus-ohjelmaan, joka kannustaa ulkomailla opiskeluun. 
Olemme kuitenkin myös tyytyväisiä, että EU tarkastelee aihetta kriittisesti. Kansainväliset opiskelijat pysyttelevät 
esimerkiksi usein keskenään eivätkä aina opi juurikaan tuntemaan isäntämaataan. EU:n on myös estettävä 
tilanne, jossa matalamman osaamistason maista tapahtuu aivovuotoa ja ne menettävät lahjakkaimmat 
opiskelijansa ulkomaille. 
 

"Vaihto-ohjelmia olisi kehitettävä myös ammatillisen koulutuksen 

puolella." 

2. Jätetään kulttuuri ja urheilu jäsenmaiden asiaksi  

58 prosenttia hollantilaisista toivoo EU:lta lisätoimia Euroopan kulttuuriperinnön, kuten Kreikan temppeleiden, 
suojelemiseksi. Toisaalta olemme sitä mieltä, että paikallinen kulttuuri on ensisijaisesti kunkin maan vastuulla. 
Sama koskee myös esimerkiksi urheilussa esiintyviä ongelmia. Tämä on tärkeä aihe, mutta se ei kuulu EU:n 
keskeisiin tehtäviin. Euroopan on asetettava asiat tärkeysjärjestykseen, ja paljon rahaa tarvitaan muihinkin 
asioihin. Rahoitus on joskus paikallaan, mutta on muitakin tapoja tehdä yhteistyötä, esimerkiksi osaamisen ja 
ideoiden jakaminen. 
 

"Kulttuurin suojelu on jäsenmaiden tehtävä. Mutta jos 

maailmanperintökohteista ei pidetä huolta, EU:n pitäisi puuttua asiaan." 

3. Lisätään eurooppalaisten keskinäistä tuntemusta ja kunnioitusta 

Hollantilaisista on hienoa, jos muut eurooppalaiset osaavat puhua hyvin englantia. Se helpottaa elämää 
ulkomailla. Samoin se helpottaa esimerkiksi kommunikointia Alankomaissa olevien siirtotyöläisten kanssa. 
Hollantilaisista on samaan aikaan erittäin tärkeää, että puhumme ja arvostamme omaa kieltämme jatkossakin. 
Haluamme kunnioittaa muitakin Euroopassa esiintyviä eroja. Olipa kyse kulttuurista, koulutuksesta tai 
urheilusta, jokaisen tulisi voida tuntea itsensä vapaaksi ja saada olla oma itsensä. Erot voivat joskus johtaa 
konflikteihin, mutta ne ovat myös Euroopan rikkaus. Monien hollantilaisten mielestä muiden maiden tapoihin ja 
ajatteluun tutustumisen on saatava tapahtua kiireettä. 
 

"EU on minusta kuin kaveriporukka. Kunnioitamme toistemme erilaisuutta, 

ja tarvittaessa voin pyytää toisilta apua." 
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Esimerkkejä keskusteluista ja ideoista 
IDEA: "Lisätään paikallisiin opinto-ohjelmiin Eurooppaa käsittelevää opetusta kaikilla koulutusasteilla." 

IDEA: "Kulttuuripääkaupungin lisäksi pitäisi valita vuosittain myös koulutus-, nuoriso- ja urheilupääkaupunki (tai -
maa)." 

"Juuri oman maamme kulttuuri on se, mikä yhdistää meitä kaikkia EU:ssa. Se, ettemme ole vain yhden kulttuurin 
tuotteita." 

"Urheilua kannattaisi edistää enemmän kielteisen asioiden korostamisen sijaan."  

"Olen kotoutunut tänne ja maksan tänne veroni, mutta olen ja tulen aina olemaan latinalaisamerikkalainen. 
Rakastan synnyinmaani kieltä, musiikkia ja ruokaa. Tällaiset asiat eivät kuulu EU:lle." 

"Euroopassa puhutaan liikaa taloudesta, liian vähän hyvinvoinnista."  

Opiskelijat, Leidenin yliopisto: "Kieli on tärkeä, mutta sen pitää olla vapaaehtoinen valinta" 

Kieliasioista keskustelleet Leidenin yliopiston historian opiskelijat pitivät tärkeänä osata useampia kieliä. 
Kielitaito on upea asia henkilökohtaisen kehityksen kannalta ja hyödyksi myös EU:n kauppaa ja poliittisia suhteita 
ajatellen. Heistä kielten opetusta olisi tarjottava kouluissa, mutta se ei saisi olla pakollista. Opiskelijat olivat myös 
sitä mieltä, että toisen kielen ei tarvitse välttämättä olla englanti. "Jos asut Itä-Euroopassa ja päätät valita 
venäjän, sinulla on siihen oikeus", yksi opiskelijoista sanoi. 

Turkkilaisyhteisö, Schiedam: "Kaikille nuorille yhtäläiset työmahdollisuudet" 

Turkkilaisyhteisön jäsenet keskustelivat Schiedamissa toimivassa Hakder-järjestössä pidetyssä tilaisuudessa siitä, 
miten tärkeää on tarjota yhtäläiset työmahdollisuudet kaikille. Kaikkien osanottajien mielestä EU:n olisi 
vaadittava yrityksiä tarjoamaan harjoittelu- tai työpaikkoja heikommassa asemassa oleville nuorille.  
Harjoittelu- tai työpaikan löytäminen on erityisen vaikeaa maahanmuuttajanuorille. "Jotkut eivät edes uskalla 
mennä lääkäriin, koska pelkäävät joutuvansa maksamaan käynnin itse. Puhumattakaan, että uskaltaisivat hakea 
harjoittelu- tai työpaikkaa", yksi osallistujista sanoi. "Yritysten on oltava aktiivisempia, ja EU:n olisi kannustettava 
niitä siihen." 
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Tutkimusasetelma 

Näkemyksiä Euroopasta koostuu eri muodoissa järjestetyistä, toisiinsa liittyvistä vuoropuheluista, joiden avulla 
on kerätty hollantilaisten mielipiteitä ja ideoita Euroopan ja EU:n tulevaisuudesta. Tässä osiossa kuvataan, miten 
näissä vuoropuheluissa on otettu huomioon Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä järjestettäviä 
kansalaispaneeleja koskevat ohjeet. 
 
Vuoropuhelun muodot  

Vuoropuhelut toteutettiin seuraavissa muodoissa: 
1. Paneelitutkimus 
Tutkimus, johon osallistui edustava otos Alankomaiden kansalaisista. 
2. Verkossa järjestetyt syventävät temaattiset vuoropuhelut  
Vuoropuhelut, joissa joukko hollantilaisia paneutui tarkemmin ensimmäisen väliraportin "Näkemyksiä 
Euroopasta: alustavat havainnot ja jatkokysymykset (8. lokakuuta 2021)" tuloksiin. 
3. Vuoropuhelut erityisryhmien kanssa 
Tapaamiset sellaisten hollantilaisten kanssa, jotka eivät ole tottuneet osallistumaan (verkossa järjestettäviin) 
tutkimuksiin ja paneeleihin. 
4. Vuoropuhelut nuorten kanssa 
Tapaamiset, joissa käsiteltiin nuorten kannalta keskeisiä Eurooppaan liittyviä aiheita. 
5. Avoin verkkotutkimus: Kysely ja "Swipen naar de toekomst" -verkkoväline 
Paneelitutkimukseen liittyvä kysely, johon saattoivat vastata kaikki Alankomaiden kansalaiset, myös ulkomailla 
asuvat. Kysely oli avoinna 1. syyskuuta 2021 – 14. marraskuuta 2021. Lisäksi kaikilla hollantilaisilla oli samana 
aikana mahdollisuus osallistua tutkimukseen vastaamalla 20 väitteeseen "Swipen naar de toekomst"  
-verkkovälineen avulla. 

 

1. Paneelitutkimus 

Alankomaiden Näkemyksiä Euroopasta -kansalaiskeskustelu käynnistyi 1. syyskuuta 2021 paneelitutkimuksella. 
Tässä tutkimusasetelmassa kuvataan lyhyesti sen tutkimussuunnitelmaa ja toteutusta. 

Tavoite ja kohderyhmä 
Näkemyksiä Euroopasta käynnistyi verkkokyselyllä, jossa selvitettiin hollantilaisten ajatuksia Euroopan 
tulevaisuudesta. Kysely lähetettiin edustavalle paneelille ja asetettiin samalla kaikkien Alankomaiden 
kansalaisten, myös ulkomailla asuvien, saataville. Kaikilla oli lisäksi mahdollisuus ottaa osaa vastaamalla 
20  väitteeseen "Swipen naar de toekomst" -verkkovälineen avulla. Paneelitutkimuksen tuloksia hyödynnettiin 
lukuisissa temaattisissa vuoropuheluissa, joita käytiin Näkemyksiä Euroopasta -kansalaiskeskustelun jälkeen. 
 
Paneelitutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki yli 18-vuotiaat Alankomaiden kansalaiset, joiden asuinpaikaksi 
oli kunnallisessa henkilötietokannassa merkitty (kenttätyön alkamishetkellä) Alankomaat. Alankomaiden 
tilastokeskuksen (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) mukaan kohderyhmään kuului 14 190 874 henkeä 
1. tammikuuta 2021. Alaikäraja (18 vuotta) on sama kuin äänestysikä. Tämä joukko oli paneelitutkimuksen 
perusjoukko. 
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Kenttätyö 
Tilastollisen kuvan muodostamiseksi "alankomaalaisista" koottiin maanlaajuinen paneeli, johon kuului yli 
100 000 jäsentä (ISO-sertifioitu, Research Keurmerk groep – hollantilainen markkinatutkimuslaitos). Jäsenet 
olivat rekisteröityneet paneeliin ja saattoivat näin kertoa mielipiteensä eri aiheista. Henkilökohtaisen 
motivaation lisäksi vastaamiseen kannustettiin maksamalla vastaajille korvaus kyselyjen täyttämisestä. Lukuisat 
tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että taloudellinen korvaus kyselyihin osallistumisesta ei vaikuta 
merkittävästi annettuihin vastauksiin (lähde: Does use of survey incentives degrade data quality? Cole, J. S., 
Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
Kenttätyö alkoi 11. elokuuta 2021 ja päättyi 19. syyskuuta 2022. Käytössä oli yksi tiedonkeruumenetelmä eli 
verkkotutkimus. Kukin paneelin jäsen sai sähköpostiviestin, jossa oli henkilökohtainen linkki verkkokyselyyn. 
Kahden viikon kuluttua lähetettiin muistutusviesti. Osallistumiskutsuja lähetettiin erissä ja ositetusti (ottaen 
huomioon osajoukon tasainen jakautuminen) siihen asti kun vaadittu määrä vastaajia oli tavoitettu. 

Otanta ja jakauma 

Tutkimussuunnitelman perusperiaatteena oli, että hyvän tilastollisen luotettavuuden saavuttamiseksi vastaajia 
on oltava vähintään 3 600. Tämä määrä mahdollistaa myös perusjoukon hyvän jakauman eri taustatekijöiden 
suhteen. Yhtä tyypillistä alankomaalaista ei ole olemassa. Sen vuoksi tutkimuksessa varmistettiin etukäteen 
otoksen asianmukainen jakauma useiden taustatekijöiden huomioon ottamiseksi. Alankomaat on suhteellisen 
pieni maa, mutta mielipiteet voivat vaihdella alueittain. Se, miten merkittävänä henkilö pitää tiettyä asiaa, 
saattaa riippua (myös) hänen asuinpaikastaan. Esimerkiksi maaseudulla asuvat suhtautuvat kenties 
turvallisuuskysymyksiin eri tavoin kuin kaupunkilaiset. Lisäksi Alankomaiden sosiaali- ja kulttuurialan 
suunnitteluviraston tutkimukset ovat osoittaneet, että koulutetummat henkilöt kannattavat yleensä EU:ta 
enemmän kuin vähemmän koulutetut ja nuoret suhtautuvat usein EU:hun myönteisemmin kuin vanhemmat 
(lähde: "Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?" (Mitä Alankomaalaiset haluavat Euroopan unionilta? 
Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 2019). 
 
Otoksen edustavan jakauman varmistamiseksi se kiintiöitiin seuraavien taustatekijöiden perusteella: 1) alue 
(COROP-alueittain), 2) ikä ja 3) koulutustaso. [Huom. COROP-alueet ovat Alankomaissa tilastotarkoituksissa 
käytettyjä alueita.] Otoksessa otettiin huomioon myös seuraavat tekijät: sukupuoli, tausta, ensisijainen 
päivittäinen toiminta ja poliittinen kanta. 
 
COROP-aluejaon perusperiaatteena on työmatkaliikenteen virtojen perusteella määräytyvä keskus 
(väestökeskittymä, joka tarjoaa palveluja tai jolla on alueellinen tehtävä). Tämän periaatteen sijaan on toisinaan 
käytetty maakuntarajoja. COROP-rajat ylittävien kuntarajojen muutosten jälkeen alueita on tarkistettu (lähde 
CBS). COROP-alueiden sisällä käytettiin seuraavaa ikäjakaumaa: 18–34-vuotiaat,  
35–54-vuotiaat, 55–75-vuotiaat ja yli 75-vuotiaat. 
 
Myös koulutustason osalta otettiin huomioon edustava jakauma. Vastaajien jakauma otannassa noudattaa 
seuraavaa kansallista jakoa korkeimman suoritetun koulutustason mukaan: 
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Korkein suoritettu koulutustaso  

Matala: alempi perusaste, keskiasteen valmistava ammatillinen koulutus (VMBO), 
ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus (HAVO) tai korkeakouluopintoja 
edeltävä opetus (VWO), opistotasoinen ammatillinen koulutus (MBO) (1 vuosi) 

32,1 % 

Keskitaso: ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus (HAVO) tai 
korkeakouluopintoja edeltävä opetus (VWO) (4–6 vuotta), opistotasoinen 
ammatillinen koulutus (MBO) (2–4 vuotta) 

44,6 % 

Korkea: korkea-asteen ammatillinen koulutus tai korkeakoulutus 22,9 % 

Ei tiedossa  0,4 % 

Vastaukset 

Paneelitutkimukseen osallistuu yhteensä 4 086 vastaajaa. Tavoite eli 3 600 kokonaan täytettyä kyselyä 
saavutettiin. 
 
Vastaukset COROP-alueittain ja 
ikäryhmittäin 

18–34-v. 35–54-v. 55–75-v. yli 75-v. 

Noord-Drenthe 11 14 17 5 

Zuidoost-Drenthe 10 12 14 4 

Zuidwest-Drenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Noord-Friesland 20 22 25 8 

Zuidoost-Friesland 12 13 14 3 

Zuidwest-Friesland 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Zuidwest-Gelderland 16 18 20 5 

Delfzijl en omgeving 2 4 5 1 

Oost-Groningen 7 10 12 3 

Overig Groningen 36 26 28 8 

Midden-Limburg 13 17 21 7 

Noord-Limburg 17 20 23 7 

Zuid-Limburg 38 40 52 17 

Midden-Noord-Brabant 34 35 35 11 

Noordoost-Noord-Brabant 41 43 51 14 
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West-Noord-Brabant 40 47 49 15 

Zuidoost-Noord-Brabant 55 56 58 18 

Agglomeratie Haarlem 13 18 18 7 

Alkmaar en omgeving 14 19 19 6 

Groot-Amsterdam 116 104 88 23 

Het Gooi & Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Kop van Noord-Holland 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Noord-Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Zuidwest-Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Overig Zeeland 16 21 23 8 

Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 30 31 31 10 

Agglomeratie 's-Gravenhage 63 70 57 18 

Delft en Westland 19 15 15 4 

Groot-Rijnmond 103 107 99 31 

Oost-Zuid-Holland 22 24 25 8 

Zuidoost-Zuid-Holland 24 26 26 9 

 

Vastaukset koulutustason mukaan   

Matala 1 382 34 % 

Keskitaso 1 747 43 % 

Korkea 915 22 % 

Ei tiedossa  42 1 % 
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Luotettavuus ja edustavuus 
Kun vastaajia on 4 086, perusjoukosta on mahdollista tehdä havaintoja 95 prosentin luotettavuudella ja 1,53 
prosentin virhemarginaalilla. Tulosten luotettavuus ja virhemarginaali riippuvat otoksen koosta. Mitä suurempi 
otos on, sitä luotettavammin ja/tai täsmällisemmin tulokset voidaan ekstrapoloida koko perusjoukkoon. 
 
Luotettavuustaso on 1 (100 %) vähennettynä merkitsevyystasolla. Tavallisesti merkitsevyystasoksi oletetaan 5 
prosenttia, mikä tarkoittaa 95 prosentin luotettavuustasoa. Tämä tarkoittaa, että jos tutkimus toistetaan samalla 
tavalla ja samoissa olosuhteissa, tulokset antaisivat samanlaisen kuvan 95 prosentissa tapauksista. 
Tarkkuustaso (ilmaistuna virhemarginaalina) osoittaa niiden arvojen vaihteluvälin, joiden sisällä perusjoukon 
todellinen arvo on, tai toisin sanoen, missä määrin otoksen tulokset saattavat poiketa tuloksista, jotka saataisiin, 
jos koko perusjoukko osallistuisi tutkimukseen. Jos virhemarginaali on 1,53 prosenttia, koko perusjoukon 
todellinen arvo voi olla enintään 1,53 prosenttia suurempi tai pienempi kuin otoksen arvo. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että jos otoksen tulos osoittaa, että 50 prosenttia vastaajista pitää tiettyä aihetta tärkeänä, 
todellinen prosenttiosuus voi olla enintään 1,53 prosenttia pienempi tai suurempi kuin 50 prosenttia (eli 48,47–
51,53 prosenttia). Enintään 5 prosentin virhemarginaali on yleinen ja yleisesti hyväksytty (tilastollisissa) 
määrällisissä tutkimuksissa. 
 
Luotettavuuden lisäksi myös otoksen edustavuus on tärkeä. Koska kutsut osallistua kyselyyn lähetettiin erissä ja 
ositetusti, tulokset ovat COROP-alueiden ja kunkin COROP-alueen ikäryhmien osalta edustavia. Vastaukset 
noudattavat myös kansallista jakoa korkeimman suoritetun koulutustason mukaan. 

Muut taustatekijät 
Paneelikyselyn vastaajilta kysyttiin useita täydentäviä taustakysymyksiä. Kysymykset koskivat sukupuolta, 
näkemyksiä EU:sta, alkuperää, ensisijaista päivittäistä toimintaa ja sitä, mitä poliittista puoluetta he 
äänestäisivät, jos vaalit järjestettäisiin nyt. 
 
Vastaajista 49 prosenttia oli miehiä, 50 prosenttia naisia ja 1 prosentti ei halunnut vastata tähän kysymykseen. 
 
Vastaajista 51 prosenttia piti hyvänä asiana sitä, että Alankomaat on EU:n jäsen, 13 prosenttia piti sitä huonona 
ja 36 prosenttia suhtautui asiaan neutraalisti tai ei ollut muodostanut mielipidettä. 
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95 prosenttia vastaajista oli syntynyt Alankomaissa. Vastaajista 89 prosenttia oli perheistä, joiden molemmat 
vanhemmat olivat syntyneet Alankomaissa. 5 prosentilla vastaajista molemmat vanhemmat olivat syntyneet 
ulkomailla. 

Vastaajien tämänhetkiset poliittiset kannat 

Puolue % 

Vapauden ja demokratian kansanpuolue (VVD) 14 % 

Vapauspuolue (PVV)  13 % 

Sosialistinen puolue (SP) 8 % 

Demokraatit 66 (D66) 6 % 

Kristillisdemokraattinen puolue (CDA)  6 % 

Työväenpuolue (PvdA) 6 % 

Eläinpuolue (PvdD) 4 % 

Vihreä vasemmisto (GL) 4 % 

Kristillinen liitto (CU) 3 % 

Oikea vastaus 2021 (JA21) 3 % 

Viljelijä–kansalais-liike (BoerBurgerBeweging) 2 % 

Demokratiafoorumi (FVD) 2 % 

Reformoitu puolue (SGP) 2 % 

Volt Alankomaat (Volt) 2 % 

DENK (Ajattele) 1 % 

Van Haga -ryhmä 1 % 

Yhdessä (BIJ1) 1 % 

Den Haan -ryhmä 0 % 

Muut 2 % 

Äänestäisi tyhjää 3 % 

Ei halua kertoa 13 % 

Ei äänestäisi 5 % 
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Mikä on ensisijainen päivittäinen toimintasi tällä hetkellä? 

Toiminta % 

Koulu/opiskelu 6 % 

Osa-aikatyö 16 % 

Kokoaikatyö 31 % 

Itsenäinen ammatinharjoittaminen 3 % 

Kodinhoito 5 % 

Työnhaku 2 % 

Vapaaehtoistyö 2 % 

Työkyvyttömyys 6 % 

Eläke 27 % 

Muut 1 % 

Ei halua kertoa 1 % 

 

Kysely 
Kyselylomakkeen ja tämän kertomuksen on tilannut ulkoministeriö, ja ne on laatinut riippumaton ulkopuolinen 
organisaatio. Kyselyn rakenne on modulaarinen, ja se koostuu seuraavista osioista, jotka vastaavat Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevää konferenssia varten määritettyjä aiheita: 
keskeiset aiheet ja Euroopan rooli 
ilmastonmuutos ja ympäristö 
terveys 
talous ja työllisyys 
Euroopan unionin rooli maailmassa 
turvallisuus ja oikeusvaltio 
verkottunut maailma 
eurooppalainen demokratia 
muuttoliike ja pakolaiset 
koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu 
 
Kyselylomaketta laadittaessa kiinnitettiin erityistä huomiota kysymysten muotoilun laatuun, luotettavuuteen ja 
oikeellisuuteen. Tavoitteena oli varmistaa, että kysymysten, väitteiden ja vaihtoehtojen sanamuoto on neutraali 
ja ei-johdatteleva. Lisäksi kysymykset tarkistettiin sen varmistamiseksi, että ne on kirjoitettu selkeällä kielellä 
(taitotaso B1). 
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Kyselylomaketta testattiin kvalitatiivisesti kasvotusten kohderyhmään kuuluvien testivastaajien kanssa sen 
selvittämiseksi, miten erityyppiset vastaajat ymmärsivät kysymykset. Sanamuotoa mukautettiin aina, kun se 
osoittautui liian monimutkaiseksi. 

Analysointimenetelmät 
Tutkimuksessa käytettiin kahta analysointimenetelmää: 

Yhden muuttujan analyysi 

Yhden muuttujan analyysissä käytetään kuvailevia tilastoja kuvaamaan tutkimuksessa käytettäviä muuttujia. 
Tässä tutkimuksessa on käytetty taajuuksia ja keskiarvoja. 

Kahden muuttujan analyysi 

Kahden muuttujan analyysissä tarkastellaan kahden muuttujan välistä suhdetta. Tässä tapauksessa toisena 
muuttujana oli eri aiheiden merkitys sekä se, kuuluuko niiden käsittely EU:n tehtäviin, ja toisena muuttujana 
ikään liittyvä taustatekijä. Merkitsevyystestausta käytettiin sen määrittämiseksi, antavatko eri ikäryhmät tietylle 
aiheelle eri tärkeysasteita ja suhtautuvatko ne eri tavoin siihen, pitäisikö EU:n käsitellä kyseisiä aiheita vai ei. 

Raportointi ja täydellisyys 
Raportti sisältää (visuaaliset) kuvaukset kaikkien kyselypaneelin vastaajille esitettyjen kysymysten tuloksista. 
Joissakin kysymyksissä vastaajat pystyivät antamaan vapaamuotoisia vastauksia (ennalta annettujen 
vastausvaihtoehtojen sijasta). Tämän jälkeen vapaamuotoiset vastaukset luokiteltiin ja sisällytettiin raporttiin. 
Vastaajien vapaissa kommenttikentissä esittämiä ideoita hyödynnetään lukuisissa temaattisissa vuoropuheluissa, 
joita käydään Näkemyksiä Euroopasta -kansalaiskeskustelun jälkeen. 
 
2. Verkossa järjestetyt syventävät temaattiset vuoropuhelut 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin keskeisistä aiheista keskusteltiin perusteellisemmin kahdeksassa verkossa 
käydyssä aihekohtaisessa vuoropuhelussa. Vuoropuhelujen tavoitteena oli selvittää, miksi ihmiset ajattelevat 
siten kuin ajattelevat sekä mitkä syyt ja käsitykset ovat heidän ajattelunsa taustalla. Mikä huolestuttaa heitä ja 
mitä mahdollisuuksia he näkevät? Keskustelutilaisuuksissa osallistujille annettiin myös mahdollisuus esittää 
aiheita koskevia ehdotuksia ja ideoita aiheista. He saivat myös ottaa esille kysymyksiä, jotka eivät sisälly 
konferenssin aiheisiin mutta ovat heille tärkeitä. 
 
Aihekohtaisia vuoropuheluja käytiin 12. ja 14. lokakuuta sekä 9. ja 11. marraskuuta. Lokakuussa järjestettiin neljä 
verkkokeskustelua taloutta ja demokratiaa koskevista aiheista. Marraskuussa järjestettiin neljä 
verkkokeskustelua ilmastoa ja EU:ta maailmassa koskevista aiheista. Kuhunkin vuoropuhelutilaisuuteen osallistui 
keskimäärin 29 henkilöä (yhteensä 231 henkilöä). Osallistujat valittiin paneelin jäsenistä (ks. 1) ja sosiaalisen 
median kautta. 
 
3. Vuoropuhelut erityisryhmien kanssa 

Tiedämme, että tietyt hollantilaisten ryhmät eivät ole tottuneita osallistumaan (sähköisiin) kyselyihin ja 
paneeleihin. Jotta "Alankomaiden äänestä" saataisiin edustava kuva, myös tällaisten ryhmien oli tärkeää antaa 
ilmaista ajatuksensa ja mielipiteensä. Sen vuoksi järjestimme Näkemyksiä Euroopasta -keskustelun yhteydessä 
joitakin keskusteluja myös kasvotusten. Niiden kautta kerättyjä mielipiteitä ja ideoita on käytetty yhtenä 
suositusten perustana. 
  



 

311 
 

Kohderyhmät 
Vaikeasti saavutettavia kohderyhmiä ei ole määritelty selkeästi. Tutkimukset ja kokemukset ovat osoittaneet, 
että muiden kuin länsimaalaistaustaisten hollantilaisten oma-aloitteinen osallistuminen kyselyihin ja 
keskusteluihin on huomattavasti epätodennäköisempää. Koska he muodostavat suuren ryhmän (14 prosenttia 
hollantilaisista), heitä valittiin osallistumaan Euroopan visioita käsittelevään vuoropuheluun. Samoja painotuksia 
on sovellettu henkilöihin, joilla on heikko luku- ja kirjoitustaito. Myös he muodostavat suuren ryhmän  
(2,5 miljoonaa Alankomaiden kansalaista), joka on osittain päällekkäinen maahanmuuttajaryhmän kanssa  
(39 prosenttia). Lisäksi järjestettiin vuoropuhelu yhden ryhmän kanssa, joka esiintyy harvoin kyselyissä ja 
keskusteluissa ja jolla on kriittinen kanta Eurooppaan mutta tiiviit ammatilliset suhteet siihen. Kyse on 
maatalousyrittäjistä 
 
Edellä mainittuja ryhmiä lähestyttiin heitä edustavien organisaatioiden, kuten maahanmuuttajajärjestöjen, 
eturyhmien ja ammattialajärjestöjen kautta. Koska vuoropuhelujen määrä rajattiin kahdeksaan, kaikkia ei voitu 
ottaa mukaan. Tämän vuoksi osallistujien valinta on jossain määrin satunnaista. Osallistujia valitessamme 
etsimme myös pääasiassa ihmisiä, jotka olivat innostuneita osallistumaan ruohonjuuritason toimintaan ja 
auttamaan sen mobilisoimisessa, ja otimme huomioon käytännön kysymykset, kuten ajankohtia ja paikkoja 
koskevat järjestelyt. 
 
Paikan päällä käytiin keskusteluja seuraavien organisaatioiden jäsenten kanssa: 
• Aleviittiyhteisön Hakder-järjestö, Schiedam 
• Surinamenintialaisen yhteisön Asha-säätiö, Utrecht (2 vuoropuhelutilaisuutta) 
• Piëzo, kansalaisjärjestö, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, luku- ja kirjoitustaitojärjestö, Utrecht 
• BoerenNatuur, maatalousosuuskuntien järjestö 
• Marokkolaisen yhteisön Marokkanen Dialoog Overvecht -yhdistys, Utrecht 
• Femmes for Freedom, maahanmuuttajataustaisten naisten eturyhmä, Haag 
 
Näihin vuoropuhelukokouksiin osallistui yhteensä 110 henkilöä. 
 

4. Vuoropuhelut nuorten kanssa 

Nuoret ovat Euroopan tulevaisuuskonferenssin ensisijainen kohderyhmä. Erityisesti nuorille järjestettiin viisi 
henkilökohtaista vuoropuhelua, jotta heitä kannustettaisiin osallistumaan aktiivisesti Näkemyksiä Euroopasta -
kansalaiskeskusteluun ja jotta heidän mielipiteensä ja ideansa saisivat lisäpainoa. Suunniteltu kuudes 
tapaaminen nuorten kanssa oli peruutettava koronarajoitusten vuoksi. 
 
Keskusteluja järjestettiin seuraavissa kohteissa: 
Studievereniging Geschiedenis, historianopiskelijoiden yhdistys, Leidenin yliopisto 
Dr. Knippenbergcollege, lukio, Helmond 
Coalitie-Y, sosioekonomisen neuvoston (SER) alainen nuorisofoorumi 
Graafschap College, ammattioppilaitos, Doetinchem 
CSG Jan Arentsz, STEM-lukio (technasium), Alkmaar 
 
Näihin vuoropuhelukokouksiin osallistui yhteensä 95 nuorta. 

Käytetyt keskustelutekniikat 
Aihekohtaisissa verkkokeskusteluissa sekä erityisryhmien ja nuorten kanssa käydyissä vuoropuheluissa käytettiin 

sokraattista menetelmää. Kyseistä menetelmää on käytetty Alankomaissa jo vuosia "dialogipäivänä", jolloin eri 

puolilla Alankomaita ihmiset puhuvat keskenään heitä koskevista asioista. Sokraattisessa menetelmässä 

keskustelun vetäjä noudattaa seuraavia periaatteita: 
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Anna jokaisen kertoa tarinansa 
Älä heti vastaa omalla tarinallasi 
Kohtele kaikkia kunnioittavasti 
Puhu omasta näkökulmastasi ("mielestäni" eikä "sanotaan, että") 
Pyydä täsmennyksiä, jos esille tulee vain yleistyksiä 
Älä tuomitse, vaan pohdi mielipiteitä 
Salli hiljaisuus, jos osallistujat tarvitsevat miettimisaikaa 
 
Keskustelut noudattavat mallia "erimielisyys – yksimielisyys – erimielisyys". Lähtökohtana on, että näkemykset 
ensin poikkeavat toisistaan (tilaa annetaan henkilökohtaisille käsityksille ja mielipiteille), minkä jälkeen ne 
lähentyvät (keskustellaan mahdollisista vaihtoehdoista) ja lopulta poikkeavat jälleen (jolloin voidaan esim. koota 
yksittäisiä suosituksia). Teoria ja käytäntö ovat osoittaneet, että tämä malli takaa sujuvan vuoropuhelun. 
 
Kaikki vuoropuhelut käytiin puhetaidon ammattilaisten johdolla.	
5. Avoin verkkotutkimus: Kysely ja verkkoväline 

Paneelitutkimukseen liittyvään kyselyyn saivat vastata kaikki Alankomaiden kansalaiset, myös ulkomailla asuvat. 
Kysely oli avoinna 1. syyskuuta 2021 – 14. marraskuuta 2021. Lisäksi kaikilla hollantilaisilla oli samana 
ajankohtana mahdollisuus osallistua tutkimukseen vastaamalla 20 väitteeseen "Swipen naar de toekomst"  
-verkkovälineen avulla. 

Vastaukset ja toteutus 
Kyselylomakkeen täytti yhteensä 1 967 vastaajaa, ja 6 968 vastasi kokonaisuudessaan verkkovälineeseen. Kysely 
ja verkkoväline olivat avoimia kaikille. Osallistumiseen ei ollut ennakkoehtoja eikä valintakriteereitä. Vastaajien 
määrän maksimoimiseksi kyselylomakkeen kysymyksiä sai sivuuttaa (pakollisia kysymyksiä ei ollut). 
Kyselylomakkeessa vastattiin "En osaa sanoa" huomattavasti useammin kuin paneelitutkimuksessa. 
Avoimen kyselylomakkeen ja verkkovälineen osallistujien taustat poikkesivat monin tavoin edustavan 
paneelikyselyn osallistujien taustoista. Toisin kuin paneelikyselyn tulokset, avoimen kyselylomakkeen ja 
verkkovälineen tulokset eivät ole edustavia. Avoimen verkkokyselyn tuloksia käytettiin täydentämään 
paneelikyselyä. Ne antavat yleiskuvan Alankomaissa vallitsevista käsityksistä ja ajatuksista. Vapaisiin 
tekstikenttiin annettuja ehdotuksia käytettiin osiossa "Esimerkkejä keskusteluista ja ideoista". Verkkovälineen 
avulla saatiin käsitys joistakin Alankomaissa vallitsevista käsityksistä. Tulokset otettiin huomioon laadittaessa 
suosituksia. Koska edellytyksenä on edustavuus, tässä kertomuksessa otetaan vain rajoitetusti huomioon 
avoimen verkkokyselyn tulokset. 
 
 
Julkaisija: Alankomaiden ulkoministeriö 

www.kijkopeuropa.nl 
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Kansallinen hallinto 

Näkemyksiä Euroopasta 
 

Mielipiteitä, ideoita ja suosituksia 
 
 
 
Aiheet 
Ilmastonmuutos ja ympäristö 
Muuttoliike 
Terveys 
EU:n rooli maailmassa 
 
14. tammikuuta 2022 
 
Tämä asiakirja on käännös Alankomaissa 14. tammikuuta 2022 julkaistusta raportista "Onze kijk op Europa; 
meningen, ideeën en aanbevelingen" (www.kijkopeuropa.nl). Alkuperäistä raporttia on tiivistetty ja muokattu 
käännöstä varten. Muun muassa kuvia on poistettu. 
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Näkemyksiä... 

Raportin yhteenveto: kaikki suositukset lähikuvassa 
Olemme koonneet Näkemyksiä Euroopasta -kansalaiskeskustelun avulla hollantilaisten mielipiteitä ja ideoita 
Euroopan tulevaisuudesta. Niiden pohjalta esitämme Euroopan unionille seuraavat suositukset neljästä jäljellä 
olevasta aiheesta. Kaiken kaikkiaan aiheita on yhdeksän. 

Ilmastonmuutos ja ympäristö 
Omaksutaan selkeä suunta ilmastonmuutosta koskevalle EU:n lähestymistavalle 
Varmistetaan, että maat ja yritykset tekevät tiiviimpää yhteistyötä kohdennettujen ratkaisujen löytämiseksi 
Otetaan käyttöön oikeudenmukainen ja käyttökelpoinen hiilidioksidijärjestelmä 
Viestitään selkeämmin ja myönteisemmin ilmastohaasteista 

 
Hollantilaisten mielestä EU:n olisi otettava johtoasema ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vaikka jäsenvaltioiden 
olisi voitava tehdä omat valintansa, niiden on pyrittävä samoihin tavoitteisiin. Keskinäisen sormellaosoittelun 
sijaan EU-maiden olisi ponnisteltava enemmän tietojen vaihtamiseksi ja yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. 
Hiilidioksidiverojärjestelmä voi hyvinkin olla tehokas, mutta sen on oltava oikeudenmukainen, käytännöllinen ja 
selkeä. Yleisesti ottaen hollantilaiset katsovat, että EU:n olisi viestittävä ilmastoasioista selkeämmin ja 
myönteisemmin. 

Muuttoliike 
1. Vältetään yksityiskohtien hämärtymistä pakolaiskeskustelussa 
2. Varmistetaan pakolaisten oikeudenmukainen ja järkevä sijoittaminen maittain  
3. Hyödynnetään tietämystä ja kokemusta pakolaisten lähtöalueiden auttamiseksi 
 
Hollantilaisten mielestä on tärkeää tehdä ero turvattomuutta pakenevien ja taloudellisista syistä muuttavien 
välillä. Muuttoliikkeestä ja kotoutumisesta nykyisin käytävässä keskustelussa yksityiskohdat usein hämärtyvät. 
Jotta pakolaisten oikeudenmukainen sijoittaminen voidaan varmistaa Euroopassa, EU:n olisi sovittava selkeistä 
kriteereistä, jotka ovat oikeudenmukaisia sekä jäsenvaltioiden että maistaan paenneiden ihmisten kannalta. 
Hollantilaiset myös ehdottavat, että EU tarjoaisi pakolaisia vastaanottaville alueille taloudellisen tuen lisäksi 
taitotietoa. 

Terveys 
1. Toimitaan ennakoivammin pandemian kohdatessa 
2. Tarjotaan kaikille kohtuuhintaisia ja luotettavia lääkkeitä 
3. Kunkin maan on parannettava terveydenhuoltojärjestelmänsä oikeudenmukaisuutta ja tehokkuutta  
 
Hollantilaiset katsovat, että EU-maiden olisi tehtävä tiiviimpää yhteistyötä pandemian torjunnassa. 
Koronaviruksen yhteydessä toimintapolitiikka on toisinaan sekavaa. Vaikka sääntöjen ei tarvitse olla samoja 
kaikkialla, niiden olisi ainakin oltava yhteensopivia. Hollantilaiset haluavat, että rokotteiden ja lääkkeiden 
kustannukset pidetään mahdollisimman alhaisina. Samalla on varmistettava luotettava laatu ja vastuullinen 
tuotanto. Lisäksi on tärkeää, että suuryritykset eivät käytä valtaansa väärin. Terveydenhuollon olisi oltava 
ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla. 
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EU:n rooli maailmassa 
1. Hyödynnetään EU:n vahvuutta erityisesti tärkeissä kansainvälisissä kysymyksissä 
2. Edistetään yhteistyötä, ei konflikteja, sekä Euroopassa että sen ulkopuolella 
3. Omaksutaan harkittu lähestymistapa tarjottaessa apua konfliktien ratkaisemiseen 
 
Hollantilaiset katsovat, että eurooppalaista yhteistyötä olisi harjoitettava ensisijaisesti yhteisen edun mukaisissa 
tärkeissä kysymyksissä. Myös EU:n kolmansien maiden kanssa tekemää yhteistyötä olisi kohdennettava 
vastaavasti. Ilmastonmuutoksen ja koronaviruspandemian lisäksi näihin kysymyksiin luetaan myös 
kansainvälinen turvallisuus ja EU:n talouden suojeleminen epäreilulta kaupalta. Hollantilaiset näkevät yhteistyön 
konfliktia paremmaksi vaihtoehdoksi sekä Euroopassa että sen ulkopuolella. Lisäksi konflikteihin sovellettavan 
lähestymistavan osalta olisi aina pyrittävä löytämään väkivallaton ratkaisu. 
 

Johdanto 

Kaikilla hollantilaisilla oli tilaisuus esittää Euroopan tulevaisuutta koskevia mielipiteitä ja ideoita Näkemyksiä 
Euroopasta -kansalaiskeskustelussa syyskuun alusta marraskuun puoliväliin. Alankomaat toimittaa nämä 
mielipiteet ja ideat sekä niihin perustuvat suosituksensa Euroopan unionille. Tässä raportissa keskitytään neljään 
jäljellä olevaan aiheeseen. Aiheita on kaiken kaikkiaan yhdeksän. Viittä ensimmäistä aihetta on jo käsitelty  
3. joulukuuta 2021 julkaistussa raportissa. 

Näkemyksiä Euroopasta -kansalaiskeskustelusta 
Euroopan unioni haluaa selvittää, mitä sen kansalaiset ajattelevat Euroopasta. Sen vuoksi EU järjestää Euroopan 
tulevaisuuskonferenssin. Eri puolilta Euroopan unionia kerättyjen mielipiteiden ja ideoiden pohjalta laaditaan 
suunnitelmia Euroopan tulevaisuutta varten. Osana tulevaisuuskonferenssia Alankomaat järjesti oman 
Näkemyksiä Euroopasta -kansalaiskeskustelunsa. 
 
Se käynnistyi 1. syyskuuta paneelitutkimuksella, jonka avulla kerättiin mielipiteitä ja ideoita. Paneelitutkimuksen 
alustavien tulosten tarkentamiseksi ja konkreettisten suositusten muodostamiseksi järjestimme verkossa 
temaattisia vuoropuheluja, joihin saivat osallistua kaikki halukkaat. Lisäksi kiersimme eri puolilla maata 
keskustelemassa nuorten ja muiden (vaikeasti tavoitettavien) ryhmien kanssa. 

Osallistujia koululaisista ja opiskelijoista viljelijöihin ja maahanmuuttajiin – mukana myös ministeri 
Loka-marraskuussa järjestettiin verkossa yhteensä kahdeksan temaattista vuoropuhelua, joista jokaisessa oli 
keskimäärin 30 osanottajaa. Lisäksi järjestettiin yksi temaattinen verkkovuoropuhelu ja seitsemän fyysistä 
vuoropuhelua eri ryhmien kanssa. Kävimme keskustelua turkkilaisyhteisön kanssa Schiedamissa ja vierailimme 
Piëzo-säätiön vapaaehtoistyöntekijöiden luona Zoetermeerissä. Jälkimmäiseen tilaisuuteen saapui keskustelujen 
päätteeksi myös ulkoministeri Ben Knapen. Hän keskusteli osallistujien kanssa Euroopan tulevaisuus  
-vuoropuhelusta ja esitetyistä näkemyksistä. Lopuksi järjestettiin vielä kuusi tapaamista erilaisten 
nuorisoryhmien kanssa: vierailimme muun muassa keskiasteen oppilaitoksessa Helmondissa, 
ammattioppilaitoksessa Doetinchemissä ja Leidenin yliopistossa. 
 

"On kyse lastemme tulevaisuudesta. Siksi katson, että on tärkeää olla 

mukana." 

Temaattisen vuoropuhelun osanottaja 
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Tästä raportista 
Viime kuukausina kerättyihin mielipiteisiin ja ideoihin perustuvat Alankomaiden kansalaisten suositukset 
esitetään Euroopan unionille. Hollantilaisten keskusteluissa tuli esiin mielenkiintoisia näkemyksiä ja uusia ideoita 
ja ehdotuksia. Monet näistä ideoista ja ehdotuksista on koottu tähän raporttiin. Raportin sisältö on siis 
Alankomaiden ääni: meidän näkemyksemme Euroopasta. 
 
Aivan kuten Euroopan maiden ja kansalaisten välillä on eroja, emme luonnollisesti ole Alankomaissakaan aina 
yhtä mieltä kaikesta. Juuri nämä erot ovat arvokkaita: ne ovat demokratian tärkeä tunnusmerkki. Suositukset 
edustavat Näkemyksiä Euroopasta -kansalaiskeskustelun osanottajien useimmin esiin tuomia mielipiteitä ja 
ideoita. Olemme lisäksi kuvanneet huolenaiheita, ajatuksia ja käsityksiä, jotka eivät kenties ole yhtä yleisiä mutta 
jotka nousivat esiin vuoropuhelujen ja verkkotutkimuksen aikana. 
 

"Oli hienoa saada ilmaista mielipiteensä itselle tärkeistä asioista ja tuntea 

tulevansa kuulluksi." 

Temaattisen vuoropuhelun osanottaja 
 
Euroopan tulevaisuuskonferenssille on määritelty yhdeksän aihealuetta, jotka muodostivat myös Alankomaiden 
Näkemyksiä Euroopasta -kansalaiskeskustelun rungon. Julkaisimme lokakuussa väliraportin, jossa esitettiin 
paneelitutkimukseen pohjautuvia alustavia havaintoja ja jatkokysymyksiä. Joulukuun alussa julkaistiin raportti, 
jossa esitettiin viittä ensimmäistä aihetta koskevat mielipiteet, ideat ja suositukset. Loput neljä aihetta ovat esillä 
tässä raportissa. 

Edellisessä raportissa (joulukuu 2021) 

Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus 
Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys 
Eurooppalainen demokratia 
Digitalisaatio 
Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu 

Tässä raportissa (tammikuu 2022) 

Ilmastonmuutos ja ympäristö 
Muuttoliike 
Terveys 
EU:n rooli maailmassa 

Seuraavat vaiheet 
Euroopan tulevaisuuskonferenssissa kootaan yhteen EU:n kansalaisten ideoita, mielipiteitä ja suosituksia. 
Konferenssin kokouksissa käsitellään jäsenmaiden kansalaiskeskustelujen tulosten ohella konferenssin muiden 
aloitteiden tuloksia. Konferenssin yhteydessä järjestetään kansalaispaneeleja, ja kaikkien  
EU-kansalaisten käytössä on myös digitaalinen alusta. 
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"Toivon, että asiasta vastaavat tahot EU:ssa ottavat näkemykseni 

huomioon ja että tämä auttaa heitä tekemään oikeita valintoja." 

Temaattisen vuoropuhelun osanottaja 
 
Konferenssi päättyy keväällä 2022. Silloin Alankomaat esittää tästä ja edellisestä raportista koostuvan 
kansalaiskeskustelun loppuraportin, jossa käsitellään kaikkia yhdeksää aihetta koskevat suositukset. Konferenssi 
antaa suosituksia puheenjohtajilleen eli Euroopan parlamentille, EU:n neuvostolle ja Euroopan komissiolle. Ne 
ovat sitoutuneet selvittämään, miten suositukset voidaan panna täytäntöön. Alankomaiden hallitukselle tulokset 
tarjoavat ennen kaikkea arvokasta tietoa sen EU-politiikan muotoilua silmällä pitäen. 
 
Prosessi etenee kevääseen 2022 saakka seuraavasti: 
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Aikataulu	

     Näkemyksiä Euroopasta 

1.9. 12.10. 22.–23.10. 15.

11. 

3.12. 14.1.  21.–22.1. Helmik. 18.–19.2. 11.–12.3. 22.–24.4.   

Verkossa esitetyt ideat          

 Temaattiset 

vuoropuhelut  

         

  Välitulokset 

(väliraportti) 

 Talous ja 

demokratia: 

väliraportti 

Ilmasto 

ja EU:n 

rooli 

maail-

massa: 

väli-

raportti 

 Näkemyksiä 

Euroopasta 

-loppu-

raportti 

     

  ↓    ↓  ↓ ↓ ↓   

  Konferenssin 

kokous 

   Konferenssin 

kokous  

 Konferenssin 

kokous  

(mahdollinen) 

Konferenssin 

kokous  

Konferenssin 

päätös-

tapahtuma 

→ Suositukset 

puhemiehelle ja 

puheenjohtajille 

• Euroopan 
parlamentti 

• Euroopan 
komissio 

• Ministeri-
neuvosto 

      ↑  ↑  ↑   

     Lisää mielipiteitä ja ideoita Euroopan tulevaisuudesta: 

Kansalais-

keskustelut 

   Eurooppalaiset 

kansalaispaneelit 

  Eurooppalainen digitaalinen alusta (myös 

hollantilaisille) 

Lukijalle 

Tässä raportissa käsitellään neljää aihetta. Kunkin aiheen yhteydessä esitetään 

kansalaiskeskustelun kaikkiin osa-alueisiin perustuvia suosituksia 
Keskustelua ja ideoita verkossa ja paikan päällä: esimerkkejä mielipiteistä, ideoista ja 
keskusteluista, jotka perustuvat verkossa tai fyysisesti järjestettyihin temaattisiin vuoropuheluihin 

 

Tutkimusasetelma on kuvattu raportin lopussa. 
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Ilmastonmuutos ja ympäristö 

Suositukset – ilmastonmuutos ja ympäristö 

Hollantilaisista 71 prosenttia pitää ilmastonmuutos- ja ympäristökysymyksiä tärkeinä ja kaipaa EU:lta toimia. 

1. Omaksutaan selkeä suunta ilmastonmuutosta koskevalle EU:n lähestymistavalle 

Hollantilaisista 68 prosenttia katsoo, että EU:n olisi otettava johtoasema ilmastonmuutoksen torjunnassa. 
Globaali lämpeneminen on ongelma, jota yksikään maa ei kykene ratkaisemaan yksin. Vaikka kaikki hollantilaiset 
eivät suhtaudu ilmastonmuutokseen samalla tavalla, EU:n on joka tapauksessa luotava selkeämpi visio 
tulevaisuudesta. Vihreän kehityksen ohjelmasta huolimatta on merkillepantavaa, että jäsenmaiden näkemykset 
poikkeavat usein toisistaan. Vaikka jäsenmaiden olisi edelleen voitava tehdä omat valintansa, niiden on pyrittävä 
samoihin päämääriin. Meillä on myös oma vastuumme kansalaisina. Siihen kuuluu kuluttajakäyttäytymisen 
mukauttaminen. 

"Alankomaat haluaa eroon maakaasusta, mutta Saksa edistää sitä. Tätä 
minun on melko vaikea ymmärtää." 

2. Varmistetaan, että maat ja yritykset tekevät parempaa yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi 

Hollantilaiset kokevat, että maat usein syyttävät toisiaan ilmastonmuutos- ja ympäristöasioissa. Pääpaino on 
eroavaisuuksissa, esimerkiksi köyhien ja rikkaiden EU-maiden välillä taikka teollistumisasteeltaan erilaisten 
maiden välillä. Maiden olisi pikemminkin tavoiteltava yhteistoimintaa. Eri maissa toimivat samankaltaiset 
yritykset voivat esimerkiksi vaihtaa tietoa ja etsiä ratkaisuja yhdessä. Myös köyhemmät maat voidaan osallistaa 
enemmän tällaiseen yhteistyöhön ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ne voivat auttaa suunnittelemaan yhteisiä 
ratkaisuja ja myös hyötyä niistä. 

"Ilmastonmuutoksen torjunta ei saa olla kilpailua vaan yhteistyötä." 

3. Otetaan käyttöön oikeudenmukainen ja käyttökelpoinen hiilidioksidijärjestelmä 

Ilmastonmuutoksen torjunnassa EU on painottanut voimakkaasti hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. 
Hollantilaisten mielestä tarvitaan parempi järjestelmä, joka kohdistuu oikeudenmukaisesti sekä tuottajiin että 
käyttäjiin. Näkemykset jakautuvat sen suhteen, olisiko väestöltään suuremmille maille sallittava suuremmat 
hiilidioksidipäästöt. Joissakin maissa on esimerkiksi erittäin saastuttavaa teollisuutta, kun taas toisilta löytyy 
runsaasti potentiaalia vihreän energian tuottamiseen. Nämä erot on otettava huomioon, välttäen kuitenkin 
liiallista monimutkaistamista, sillä järjestelmän on oltava kaikille ymmärrettävä.  

"Teollisuusmaat vievät paljon tuotteitaan. Tarkoittaako se sitä, että vain 
niiden olisi maksettava hiilidioksidiveroa? Mielestäni myös käyttäjien olisi 

hoidettava osuutensa." 

4. Viestitään selkeämmin ja myönteisemmin ilmastohaasteista 

Hollantilaiset kuulevat puhuttavan ja lukevat paljon ilmastonmuutoksesta. Monille se on kuitenkin edelleen 
abstrakti ja monimutkainen käsite. Usein se nähdään valtavia rahasummia vaativaksi asiaksi, vaikka 
ilmastonmuutoksen torjunta myös tarjoaa muun muassa mahdollisuuksia edistää paikallista elintarviketuotantoa 
ja kehittää uutta, kestävää teknologiaa. EU voisi tuoda tätä esiin useammin ja tehokkaammin. Myös jäsenmaiden 
johtajat voisivat itse näyttää parempaa esimerkkiä. Kestävyyttä voidaan tukea vähentämällä matkustamista 
esimerkiksi Brysselin ja Strasbourgin välillä ja lisäämällä verkkokokouksia. 
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"Kestävyys mielletään edelleen liian usein kustannukseksi; se olisi nähtävä 

pikemminkin mahdollisuutena kuin uhkana." 

Esimerkkejä keskusteluista ja ideoista verkossa ja paikan päällä 
"Emme saisi nähdä hiilidioksidipäästöjä oikeutena, vaan ongelmallisena sivuvaikutuksena." 
 
"Minulla on se vaikutelma, että Euroopassa on enemmän puhetta kuin tekoja ilmastonmuutosasiassa." 
 
"Vahvemmat ilmastosäännöt voivat hyödyttää meitä ajan mittaan; kauppaa käyvänä maanosana meidän olisi 
nähtävä tässä mahdollisuuksia." 
 
"Emme voi odottaa muita maanosia – siihen ei ole aikaa." 
 
IDEA: "Palkitaan taloudellisesti maita hyvinvoivasta luonnonympäristöstä ja biodiversiteetistä." 
 
IDEA: "Edistetään ympäristöystävällistä matkailua EU:n köyhillä alueilla." 
 

 
Ammatilliset opiskelijat, Doetinchem: "Kauas suuntautuvien matkojen olisi säilyttävä kaikkien 
ulottuvilla" 
 
Doetinchemin Graafschap-korkeakoulun opiskelijoille esitettiin ajatus, että lentämisestä EU:n sisällä 
olisi tehtävä kalliimpaa. Muutamat opiskelijat olivat samaa mieltä, sillä kalliimmat liput kannustavat 
ihmisiä etsimään kestävämpiä vaihtoehtoja. Korostettiin kuitenkin, että EU:n olisi varmistettava 
paremmat, ilmastoystävällisemmät vaihtoehdot, kuten toimivammat junayhteydet. Muut osallistujat 
ilmoittivat, että he eivät kannata kalliimpia lentolippuja. "Varakkaat lentävät nykyisin eniten, ja heillä 
myös varaa maksaa", totesi joku. "He jatkavat entiseen tapaansa korkeammillakin hinnoilla. Sen sijaan 
tavallisilla ihmisillä ei olisi enää mahdollisuuksia kaukolomiin."  
 

 

 
Viljelijät: "EU voi auttaa levittämään tietämystä kestävistä ratkaisuista" 
 
BoerenNatuur on luonnon hyvinvointiin panostavien viljelijöiden yhteenliittymä. Temaattisen 
vuoropuhelun osana keskusteltiin ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä. Osallistujat katsoivat, että 
EU:n lakien ja asetusten täytäntöönpanoa yksittäisissä maissa voitaisiin parantaa esimerkiksi 
typpilainsäädännön osalta. "EU:n lainsäädännössä todetaan vain, että luonnonalueet 'eivät saa 
heikentyä', mutta vaatimukseen suhtaudutaan Etelä-Euroopassa aivan eri tavalla kuin Alankomaissa." 
Useimmat osallistujat katsoivat, että EU:n olisi otettava johtoasema ilmastonmuutoksen torjunnassa. 
Viljelijöiden mielestä sanat eivät riitä. Niiden olisi johdettava tuloksiin ennen kaikkea tietämystä 
jakamalla. "Maatalousalalla tavoitteena on puhtaampi viljely ja kasvatus. EU:n olisi autettava 
levittämään asiaa koskevaa tietämystä nopeasti." 
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Muuttoliike 

(Muuttoliike ja pakolaiset) 

 
EU-maiden väliset rajat ovat avoimet. Näin ollen EU-maat tekevät yhteistyötä esimerkiksi ulkorajojen 
valvonnassa ja ihmissalakuljetuksen torjunnassa. Lisäksi keskustellaan pakolaisten tasapuolisesta sijoittamisesta 
EU-maiden kesken. Mikä on Alankomaiden näkemys? 

Suositukset – muuttoliike ja pakolaiset 
65 prosenttia hollantilaisista pitää muuttoliikettä ja pakolaisia tärkeänä aiheena ja kaipaa EU:lta lisää toimia. 

1. Lopetetaan pintapuolinen pakolaiskeskustelu 

70 prosenttia hollantilaisista katsoo, että EU:n reuna-alueiden rajojen turvaamista on tehostettava.  
Ja 72 prosenttia heistä olisi tätä mieltä siinäkin tapauksessa, että se merkitsisi suuremman pakolaismäärän 
palauttamista turvattomiin maihin. Hollantilaisten mielestä huomiota olisi kiinnitettävä enemmän syihin, joiden 
vuoksi ihmiset pakenevat turvattomista maista. Joissakin tapauksissa syynä on ilmastonmuutos, toisissa sota. 
Usein taustalla olevista syistä keskustellaan pakolaisten yhteydessä vain tietyssä määrin. Ja lisäarvo, jota 
pakolaiset voivat tuoda maahan, jää usein taka-alalle. Lisäksi EU:n olisi tehtävä selvempi ero rajoilla olevien 
turvattomilta alueilta tulevien ihmisten ja taloudellisista syistä muuttavien välillä. Yhteenvetona voidaan todeta, 
että muuttoliikkeestä ja pakolaisista käytävä keskustelu usein sivuuttaa taustalla olevat syyt ja jää sävyttömäksi. 
EU:n poliitikkojen olisi voitava tehdä asialle jotakin esimerkin voimalla. 
 

"Meidän olisi nähtävä pakolaiset kanssaihmisinä. Koska monikaan meistä 

ei jäisi sivusta katsomaan ja jättäisi hädänalaista kuolemaan." 

2. Varmistetaan pakolaisten tasapuolinen ja järkevä sijoittelu 

Eurooppalaisen maahanmuuttoviraston pitäisi pystyä varmistamaan, että pakolaiset jaetaan tasapuolisesti  
EU-maiden kesken. Hollantilaisten mielestä olisi kuitenkin oltava olemassa selkeät kriteerit tasapuolisuuden 
määrittämiseksi. Esimerkiksi hyvä sosiaalihuoltojärjestelmä voi lisätä maan houkuttavuutta pakolaisten silmin 
katsottuna, mutta on muitakin, sekä pakolaisen että kyseisen maan kannalta merkityksellisiä tekijöitä. 
Esimerkiksi Alankomaissa on asuntopulaa. Ja joissakin maissa tai joillakin aloilla siirtotyöläisten tarve on 
suurempi. On tärkeää, että EU ottaa tämän huomioon pakolaisten sijoittelussa. Selkeät sopimukset paitsi 
selventävät asiaa, myös vähentävät keskustelua. Viime kädessä tämä on hyvä asia kaikille asianosaisille. 
 

"Pakolaisten on voitava käyttää kykyjään myös kohdemaassa." 

3. Hyödynnetään tietämystä ja kokemusta pakolaisten lähtöalueiden auttamiseksi 

67 prosenttia hollantilaisista katsoo, että EU:n olisi lisättävä apuaan turvattomille alueille pakolaisvirtojen 
ehkäisemiseksi. On selvää, että pakolaiset eivät jätä kotimaitaan kevyin perustein. Siksi meidän olisi puututtava 
syihin kuten ilmastonmuutokseen tai konflikteihin, jotka tekevät alueista turvattomia tai elinkelvottomia. EU 
voisi tukea pakolaisten lähtöalueita jakamalla tietoa eikä pelkästään taloudellista apua. Esimerkiksi Alankomaissa 
on paljon maatalousalan tietämystä. Alankomaat voi auttaa muita maita selviytymään paremmin kuivuudesta ja 
eroosiosta nykyaikaisten viljelymenetelmien avulla. Eurooppaan paenneet ihmiset voivat kouluttautua  
EU-maissa ja tätä kautta itse välittää apua lähtömaihinsa.  
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Esimerkkejä keskusteluista ja ideoista verkossa ja paikan päällä 
"EU:n olisi huolehdittava turvapaikkamenettelyjen nopeuttamisesta. Tämä hyödyttäisi apua todella tarvitsevia." 
 
"Monet nuoret lähipiirissäni haluaisivat hankkia talon, mutta mitään kohtuuhintaista ei löydy. Samaan aikaan 
huolehditaan pakolaisten asumisjärjestelyistä. Tätä on vaikea sulattaa." 
 
"Ilmastonmuutoksen vuoksi ihmisten on vastedeskin pakko jättää maansa. Kehitys ei ole pysäytettävissä, mutta 
sitä voitaneen säännellä onnistuneemmin." 
 
"Asun Betuwessa. Tänne todellakin tarvitaan paljon siirtotyöläisiä päärynä- ja omenakauden aikana." 
 
"Alueiden turvattomuudelle on aina syynsä; niiden hallinto on usein korruptoitunut. Miten tiedämme, mihin 
apumme ja rahamme päätyvät?" 
 
IDEA: "On myös pohdittava paikallisia strategioita kuten kansalaisten osallistumista pakolaisten paikalliseen 
vastaanottoon ja paikallisten kotouttamisaloitteiden rahoittamista." 
 
IDEA: "Rakennetaan kaupunkeihin pienasuntoja pakolaisten alkuvaiheen tarpeisiin. Näin helpotetaan 
asuntomarkkinoihin kohdistuvaa painetta ja lisätään ihmisten vastaanottohalukkuutta." 
 

 
Pakolaistaustaiset vapaaehtoiset: "Euroopassa ihmiset ovat etäisiä toisilleen." 
 
Taal Doet Meer on vapaaehtoisjärjestö, joka auttaa Utrechtin uusia vieraskielisiä asukkaita 
asettautumisessa. Järjestön kanssa käydyissä temaattisissa keskusteluissa puhuttiin paitsi 
muuttoliikkeestä, myös nimenomaisesti kotouttamisesta. Muutama osallistuja oli itse saapunut 
Alankomaihin pakolaisena, esimerkiksi Syyriasta. "Seitsemän vuotta on kulunut, mutta en siltikään 
tunne itseäni hollantilaiseksi. Maisterintutkinnosta huolimatta en edelleenkään ole löytänyt työtä. Olen 
pannut merkille, että EU-maat keskittyvät lähinnä omiin asioihinsa. Ne eivät ole täysin avoimia muille 
maille tai kulttuureille." Toinen osallistuja totesi, että usein eurooppalaiset pitävät etäisyyttä myös 
toisiinsa. "Useimmat huolehtivat omista asioistaan, kukin omalla tavallaan. Mielestäni meidän olisi sen 
sijaan puhuttava toisillemme ja opittava toisiltamme." 
 

 
 
Nuoret, kansallinen nuorisoneuvosto (Nationale Jeugdraad): "Otetaan ihmisiä vastaan vain, jos heistä 
pystytään huolehtimaan kunnolla." 
 
Utrechtissa Nationale Jeugdraadin (NJR) -neuvoston eri työryhmien jäsenet keskustelivat keskenään. 
Osallistujat (16–23-vuotiaita) katsovat, että pakolaisten jakamisessa eri puolille EU:ta olisi otettava 
huomioon eri näkökohtia, kuten maan väestömäärä, pinta-ala, hyvinvointi ja vastaanottokeskusten 
lukumäärä. "Maahan tulisi ottaa pakolaisia vain, jos heistä pystytään huolehtimaan kunnolla," totesi 
yksi osallistuja. Nuoret myös pitävät seurauksia aiheellisina siltä varalta, että maa ei noudata 
pakolaisten vastaanottosopimuksia. Tällöin maa olisi esimerkiksi velvoitettava maksamaan sakko. 
"Myös itse pakolaisia olisi kuultava sijoittamisessa", yksi osallistuja totesi. "Esimerkiksi jos heillä on 
perhettä jossakin, heitä ei voi lähettää muualle." 
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Terveys 

(Terveydenhuolto) 
 
Vaikka terveydenhuollosta vastaavat pääosin yksittäiset maat, EU:n toiminnalla voidaan tukea ja vahvistaa sitä. 
Näin on esimerkiksi koronaviruskriisissä tai muissa (tulevissa) terveyskriiseissä tai vakavia sairauksia koskevassa 
yhteisessä tutkimuksessa. Mikä on Alankomaiden näkemys? 

Suositukset – terveydenhuolto 
64 prosenttia hollantilaisista pitää terveydenhuoltoa tärkeänä aiheena ja kaipaa EU:lta toimia. 

1. Tehostetaan pandemioiden torjuntatoimien valvontaa 

Hollantilaisista 83 prosenttia katsoo, että EU-maiden olisi tehtävä enemmän yhteistyötä, jotta tartuntatautien 
leviämistä eri puolille maailmaa voitaisiin estää. Virukset eivät pysähdy rajoille. Tämä on nähty 
koronaviruspandemian aikana. EU:n toiminta voi hämmentää. Se puolestaan ei ole hyväksi sääntöjen 
noudattamista ajatellen. Virusten leviämistä Euroopassa estäviä toimenpiteitä olisi koordinoitava paremmin. 
Sääntöjen ei kuitenkaan tarvitse olla samat kaikkialla. Paikallisen tason valinnoille olisi oltava liikkumavaraa. Näin 
siksi, että infektiomäärät voivat vaihdella, mutta myös siksi, että Euroopassa on erilaisia kulttuureja. Jotkin 
toimenpiteet toimivat yhdessä maassa paremmin kuin toisessa. 
 

"Asun Alankomaissa lähellä Saksan rajaa. Tulen hulluksi näiden kahden 

maan toisistaan poikkeavien koronasääntöjen kanssa." 

2. Tarjotaan kaikille kohtuuhintaisia ja luotettavia lääkkeitä 

71 prosenttia hollantilaisista katsoo, että EU:n olisi oltava lääkkeiden kehittämisessä, tuotannossa ja 
toimittamisessa vähemmän riippuvainen EU:n ulkopuolisista maista. Mikäli tämä kuitenkin johtaisi lääkkeiden 
pidempiin odotusaikoihin, näkemykset eriävät. Hollantilaiset katsovat, että tällöin lääkkeiden tuotanto ja jakelu 
vaikeutuisivat. Toisaalta hoitokustannukset ovat Alankomaissa nousseet korkeiksi. Näin ollen on tärkeää pitää 
kustannukset alhaisina mahdollisimman pitkään. Toisaalta lääkkeisiin on voitava luottaa silloinkin, kun ne tulevat 
kaukaa. Tässä ei ole kysymys vain laadusta vaan myös kestävästä ja eettisestä tuotannosta. Yleisenä 
näkemyksenä on, että tärkeitä lääkkeitä olisi oltava yleisesti saatavilla, myös köyhemmissä maissa. 
 

"Hoitokustannukset ovat nykyisin lähes kohtuuttomia. Uusia lääkkeitä olisi 

pyrittävä ostamaan mahdollisimman edullisesti." 

3. Kunkin maan on parannettava terveydenhuoltojärjestelmänsä oikeudenmukaisuutta ja tehokkuutta 

Hollantilaiset ovat huolissaan terveydenhuollosta, ja nämä huolenaiheet ulottuvat koronapandemian vaikutuksia 
laajemmalle. Esimerkiksi sairaaloilla on rakenteellisia kapasiteettiongelmia. Kaikki hollantilaiset eivät katso 
markkinoiden vaikuttavan suotuisasti terveydenhuoltoon. Lääkeyhtiöiden on toki hyödyttävä investoinneistaan, 
ja on sairausvakuutusyritysten edun mukaista ostaa hoitoa edullisesti, mutta suuryritysten ei pitäisi käyttää 
valtaansa väärin. EU:n olisi puututtava tähän sääntelyllä. Muutoin terveydenhuolto kuuluu ensisijaisesti 
kansalliseen toimivaltaan. Mailla itsellään on loppujen lopuksi paras tietämys paikallisista ongelmista ja 
prioriteeteista. On kuitenkin tärkeää, että EU-maat oppivat toisiltaan terveydenhuollon parantamisessa. 
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Esimerkkejä keskusteluista ja ideoista verkossa ja paikan päällä 
"Meidän olisi oltava hieman harkitsevampia suhteessa lääkkeiden saatavuuteen Euroopassa. Tällä hetkellä liian 
paljon siirtyy meiltä muualle." 
 
"On hyvä, että Saksa on ottanut hoidettaviksi koronapotilaita Alankomaista. Olisi mieluisaa nähdä enemmän 
tämäntyyppistä solidaarisuutta Euroopassa." 
 
"EU-asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta jokaisella on oikeus hyvään terveydenhuoltoon." 
 
"Lääkkeitä ostaessa ei pidä tuijottaa vain hintaa, vaan myös eettisyyttä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
lapsityövoimaa ei ole käytetty." 
 
IDEA: "Parannetaan eurooppalaisten terveyttä vähentämällä heidän stressiään. Vähennetään esimerkiksi 
viikkotyötunteja." 
 
IDEA: "Käytetään hyötypelejä tai laajennettua todellisuutta nuorten ohjaamiseksi terveempiin valintoihin." 
 

 
Marokkolaistaustaiset henkilöt, Utrecht: "Terveydellä on hintansa" 
 
Marokkaans Dialoog Overvecht (MDO) -järjestö edistää marokkolaisten osallistumista järjestön 
naapurustossa Utrechtissa. Se kannustaa naapurustoa vuoropuheluun haittojen lieventämiseksi. 
Temaattisen Näkemyksiä Euroopasta -vuoropuhelun osallistujat näkevät eurooppalaisessa yhteistyössä 
monia hyötyjä. Joidenkin osallistujien mielestä Alankomaat on toisinaan kuitenkin liian riippuvainen 
muista maista. Esimerkkinä tästä mainittiin koronapandemia. Osallistujien mukaan EU:n pitkälliset 
käsittelyt johtivat siihen, että Alankomaat myöhästyi rokotusten käynnistämisessä. "Ehkä se tulisi 
kalliimmaksi, jos Alankomaat haluaisi päättää enemmän itse", yksi osallistuja totesi. "Tässä on 
kuitenkin terveydestä kyse, ja terveydellä on hintansa". 
 

 
 
Koululaiset, Helmond: "On järkevämpää, että lainaamme toinen toiseltamme kuin että kaikki teemme 
aivan samoin." 
 
Helmondissa toimivan Knippenbergcollegen 15- ja 16-vuotiaat koululaiset keskustelivat EU:n tavasta 
käsitellä pandemiaa. Jotkut oppilaat katsovat, että EU:n jäsenvaltioiden olisi pitänyt laatia 
rokotusohjelma yhdessä. Useimmat osallistujat katsovat, että kullakin yksittäisellä maalla on parempi 
käsitys siitä, mitä tarvitaan ja mikä toimii. Näin ollen se pystyy paremmin toimimaan väestön parhaan 
edun mukaisesti. Niillä on esimerkiksi käsitys siitä, minkä alojen toimijat tulee rokottaa ensimmäiseksi 
ja mitkä alat voivat odottaa. "On tietenkin hyvä, että tästä keskustellaan kansainvälisesti", sanoi yksi 
oppilaista. "Kun eri mailla on omat erilaiset toimintamallinsa, ne voivat seurata toisiaan ja oppia 
toisiltaan." 
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EU:n rooli maailmassa 

Maailmalla on edessään valtavia haasteita. EU on vakuuttunut siitä, että ilmastonmuutoksen ja pandemioiden 
kaltaiset kysymykset voidaan ratkaista vain maailmanlaajuisella yhteistyöllä. EU haluaa saada äänensä selkeästi 
kuuluviin maailmanlaajuisesti, esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan rinnalla. Mikä on Alankomaiden näkemys? 

Suositukset – näkemyksemme EU:n roolista maailmassa 
Hollantilaisista 56 prosenttia katsoo, että EU:n rooli maailmassa on tärkeä kysymys, jota EU:n olisi käsiteltävä. 

1. Hyödynnetään EU:n vahvuutta erityisesti tärkeissä kansainvälisissä kysymyksissä 

EU:n perustaminen on yksi syy siihen, että eurooppalaiset ovat saaneet elää rauhassa yli 75 vuoden ajan. Monet 
hollantilaiset pitävät tätä EU:n suurimpana saavutuksena. Tämän lisäksi hollantilaiset katsovat, että EU:n 
vahvuus on siinä, että suuret kansainväliset haasteet ratkaistaan yhdessä. Esimerkkeinä mainittakoon 
ilmastonmuutos, pandemia ja pakolaiskriisi. Jäsenmaat voivat myös vaikuttaa enemmän EU:n ulkopuolisiin 
maihin tekemällä kansainvälisiä sopimuksia yhdessä EU:na. Mielestämme Alankomaat on liian pieni, jotta se voisi 
vaikuttaa näihin kysymyksiin yksin. Toisaalta me hollantilaiset haluamme, että maamme pystyy edelleen 
tekemään omat päätöksensä omaa kulttuuriamme ja omia etujamme ajatellen. Euroopassa tehtävässä 
yhteistyössä olisi sen vuoksi keskityttävä pääasiassa varmistamaan toimien tehokkuus ja vaikutukset. 
 

"Kansainvälisten yhteistyösopimusten tekeminen on helpompaa EU:na 
kuin yksittäisenä maana." 

2. Edistetään yhteistyötä ja vältetään konflikteja sekä Euroopassa että sen ulkopuolella 

Hollantilaisista 66 prosenttia katsoo, että EU:n olisi muodostettava vahvempi ryhmittymä muita kansainvälisiä 
valtaryhmittymiä vastaan. Katsomme, että maailmassa on yhä vähemmän tasapainoa. Kiinan ja Venäjän kaltaiset 
maat saavat yhä enemmän valtaa eri aloilla. Tämä huolettaa meitä suuresti. EU:n olisi sen vuoksi käsiteltävä 
sellaisia kysymyksiä kuin kansainvälinen turvallisuus ja Euroopan talouden suojeleminen epäreilulta kaupalta. 
Mielestämme on tärkeää, että jäsenmaat sopivat useammin ja nopeammin yhtenäisestä toimintatavasta. Näin 
saisimme äänemme selkeämmin kuuluviin. Se, että Euroopan maat ovat vahvempia yhdessä, ei tarkoita sitä, että 
haluaisimme osallistua useammin konflikteihin. Ennen kaikkea haluamme tehdä hyvää yhteistyötä myös 
Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa aina, kun se on mahdollista. 
 

"Jos vähennämme sisäisiä eroja ja konflikteja, EU:n maailmanlaajuinen 
näkyvyys ja vaikutus kasvaa." 

3. Omaksutaan harkittu toimintatapa tarjottaessa apua konfliktien ratkaisemiseen 

Kun EU:n rooli maailmassa kasvaa, 50 prosenttia hollantilaisista pitää tärkeänä kysymyksenä sitä, miten 
maailman konflikteihin suhtaudutaan. Meidän on vaikea sanoa, mikä on paras tapa puuttua konflikteihin. 
Aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että sotilaallinen väliintulo ei aina pääty hyvin. Se voi aiheuttaa 
odottamattoman korkeita kustannuksia ja ylimääräisiä pakolaisvirtoja. Eri maiden olisi paikalliset vaikutukset 
huomioon ottaen voitava itse päättää, haluavatko ne osallistua sotaan. Euroopan sotilaallisen yhteistyön 
lisääminen on mielestämme yleisesti ottaen hyvä asia: meistä on tärkeää, että Eurooppa pystyy puolustamaan 
itseään asianmukaisesti. Konfliktit tulisi kuitenkin aina ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan turvautumatta 
väkivaltaan. 
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"Kukin maa laati omat suunnitelmansa Afganistanista evakuoinnin aikana. 

Tämä olisi varmastikin voitu tehdä paremmin?" 

Esimerkkejä keskusteluista ja ideoista 
"EU:n olisi hoidettava oma tonttinsa, ennen kuin se neuvoo muita." 
 
"Ostamalla suuria määriä kiinalaisia tuotteita Eurooppa antaa Kiinalle etulyöntiaseman." 
 
"Yhdysvallat on edelleen erittäin tärkeä Euroopan puolustuksen kannalta." 
 
"EU:n jäsenellä on paikka neuvottelupöydässä ja näin mahdollisuus vaikuttaa tärkeisiin päätöksiin." 
 
"EU:n on lakattava pitämästä itseään erillisenä yksikkönä, koska se ei ole sitä. EU on Euroopan jäsenmaiden 
"yhteistyöjärjestö", ja sen olisi toimittava sen mukaisesti." 
 
IDEA: "Säännöllisten kansainvälisten ilmastohuippukokousten tapaan olisi järjestettävä säännöllisiä 
ihmisoikeuskonferensseja" 
 
IDEA: "Parannetaan Euroopan maiden asevoimien valmiuksia esimerkiksi yhteisin varustehankinnoin." 
 

 
Marokkolais-hollantilaiset naiset: "Puolustetaan ihmisoikeuksia" 
 
Femmes for Freedom on hollantilainen yhdistys, joka kampanjoi kaksikulttuuristen tyttöjen ja naisten 
pakkoavioliittoja, seksuaalista sortoa ja taloudellista hyväksikäyttöä vastaan. Yhdistyksen kanssa 
järjestettiin tapaaminen marokkolais-hollantilaisten naisten ryhmän kanssa. Osallistujat katsovat, että 
EU on tällä hetkellä liian riippuvainen Venäjästä ja Kiinasta. "On selvää, että EU ei yksinkertaisesti 
uskalla tehdä mitään, koska se pelkää pakotteita", yksi osanottaja totesi. He mainitsivat esimerkkinä 
lääkkeiden valmistuksen, joka ei välttämättä ole halpaa. "Konfliktitilanteessa Kiina voi vain sulkea 
hanat, eikä meille jää mitään", sanoi toinen osallistuja. Myös ihmisoikeuksia käsiteltiin. "Pidämme asiaa 
muka todella tärkeänä mutta samalla suljemme silmämme siltä, miten Kiina kohtelee uiguureja", totesi 
eräs osanottaja. 
 

 
 
Alkmaarin STEM-lukion (technasium) oppilaat: "Ei yhteistä armeijaa" 
 
Alkmaarin Jan Arentsz -STEM-lukion oppilaat käsittelivät temaattisessa vuoropuhelussaan yhteisen 
eurooppalaisen armeijan hyötyjä ja haittoja. Osallistujat tekivät selväksi, etteivät he kannattaneet sitä. 
"Jos EU:ssa sijaitsevalla maalla olisi ongelmia jonkin EU:n ulkopuolisen maan kanssa, joutuisimme 
automaattisesti mukaan sotaan. Mielestäni eri maiden olisi voitava itse päättää tästä asiasta", sanoi 
yksi osanottaja. Lisäksi keskusteltiin kolmannen maailmansodan mahdollisuudesta. Oppilaat eivät 
uskoneet, että sodan syttyminen olisi kovin todennäköistä. Jos niin kuitenkin kävisi, he katsoivat, että 
ratkaisu olisi mahdollista löytää nopeasti. "Armeijat voivat myös toimia hyvin yhdessä. Minun 
mielestäni eurooppalaista armeijaa ei tarvita." 
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Tutkimusasetelma 

Näkemyksiä Euroopasta koostuu eri muodoissa järjestetyistä, toisiinsa liittyvistä vuoropuheluista, joiden avulla 
on kerätty hollantilaisten mielipiteitä ja ideoita Euroopan ja EU:n tulevaisuudesta. Tässä osiossa kuvataan, miten 
näissä vuoropuheluissa on otettu huomioon Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä järjestettäviä 
kansalaispaneeleja koskevat ohjeet. 

Vuoropuhelun muodot 
Vuoropuhelut toteutettiin seuraavissa muodoissa: 
1. Paneelitutkimus 

Verkkotutkimus, johon osallistui edustava otos Alankomaiden kansalaisista. 

2. Verkossa järjestetyt syventävät temaattiset vuoropuhelut 
Vuoropuhelut, joissa joukko hollantilaisia paneutui tarkemmin ensimmäisen väliraportin "Näkemyksiä 

Euroopasta: alustavat havainnot ja jatkokysymykset (8. lokakuuta 2021)" tuloksiin. 

3. Vuoropuhelut erityisryhmien kanssa 
Tapaamiset sellaisten hollantilaisten kanssa, jotka eivät ole tottuneet osallistumaan (verkossa järjestettäviin) 

tutkimuksiin ja paneeleihin. 

4. Vuoropuhelut nuorten kanssa 
Tapaamiset, joissa käsiteltiin nuorten kannalta keskeisiä Eurooppaan liittyviä aiheita. 

5. Avoin verkkotutkimus: Kysely ja verkkoväline 
Paneelitutkimukseen liittyvä kysely, johon saattoivat vastata kaikki Alankomaiden kansalaiset, myös 

ulkomailla asuvat. Se oli avoinna 1. syyskuuta 2021 – 14. marraskuuta 2021. Lisäksi kaikilla hollantilaisilla oli 

samana aikana mahdollisuus osallistua tutkimukseen vastaamalla 20 väitteeseen "Swipen naar de toekomst" 

-verkkovälineen avulla. 

1. Paneelitutkimus 

Alankomaiden Näkemyksiä Euroopasta -kansalaiskeskustelu käynnistyi 1. syyskuuta 2021 paneelitutkimuksella. 
Tässä tutkimusasetelmassa kuvataan lyhyesti sen tutkimussuunnitelmaa ja toteutusta. 

Tavoite ja kohderyhmä 
Näkemyksiä Euroopasta käynnistyi verkkokyselyllä, jossa selvitettiin hollantilaisten ajatuksia Euroopan 
tulevaisuudesta. Kysely lähetettiin edustavalle paneelille ja asetettiin samalla kaikkien Alankomaiden 
kansalaisten, myös ulkomailla asuvien, saataville. Kaikilla oli lisäksi mahdollisuus ottaa osaa vastaamalla 20 
väitteeseen "Swipen naar de toekomst" -verkkovälineen avulla. Paneelitutkimuksen tuloksia hyödynnettiin 
lukuisissa temaattisissa vuoropuheluissa, joita käytiin Näkemyksiä Euroopasta  
-kansalaiskeskustelun jälkeen. 
 
Paneelitutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki yli 18-vuotiaat Alankomaiden kansalaiset, joiden asuinpaikaksi 
oli kunnallisessa henkilötietokannassa merkitty (kenttätyön alkamishetkellä) Alankomaat. Alankomaiden 
tilastokeskuksen (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) mukaan kohderyhmään kuului 14 190 874 henkeä 1. 
tammikuuta 2021. Alaikäraja (18 vuotta) on sama kuin äänestysikä. Tämä joukko oli paneelitutkimuksen 
perusjoukko. 
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Kenttätyö 
Tilastollisen kuvan muodostamiseksi "alankomaalaisista" koottiin maanlaajuinen paneeli, johon kuului yli 
100 000 jäsentä (ISO-sertifioitu, Research Keurmerk groep – hollantilainen markkinatutkimuslaitos). Jäsenet 
olivat rekisteröityneet paneeliin ja saattoivat näin kertoa mielipiteensä eri aiheista. Henkilökohtaisen 
motivaation lisäksi vastaamiseen kannustettiin maksamalla vastaajille korvaus kyselyjen täyttämisestä. Lukuisat 
tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että taloudellinen korvaus kyselyihin osallistumisesta ei vaikuta 
merkittävästi annettuihin vastauksiin (lähde: Does use of survey incentives degrade data quality? Cole, J. S., 
Sarraf, S. A., Wang, X., 2015).    
 
Kenttätyö alkoi 11. elokuuta 2021 ja päättyi 19. syyskuuta 2022. Käytössä oli yksi tiedonkeruumenetelmä eli 
verkkotutkimus. Kukin paneelin jäsen sai sähköpostiviestin, jossa oli henkilökohtainen linkki verkkokyselyyn. 
Kahden viikon kuluttua lähetettiin muistutusviesti. Osallistumiskutsuja lähetettiin erissä ja ositetusti (ottaen 
huomioon osajoukon tasainen jakautuminen) siihen asti kun vaadittu määrä vastaajia oli tavoitettu. 

Otanta ja jakauma 
Tutkimussuunnitelman perusperiaatteena oli, että hyvän tilastollisen luotettavuuden saavuttamiseksi vastaajia 
on oltava vähintään 3 600. Tämä määrä mahdollistaa myös perusjoukon hyvän jakauman eri taustatekijöiden 
suhteen. Yhtä tyypillistä alankomaalaista ei ole olemassa. Sen vuoksi tutkimuksessa varmistettiin etukäteen 
otoksen asianmukainen jakauma useiden taustatekijöiden huomioon ottamiseksi. Alankomaat on suhteellisen 
pieni maa, mutta mielipiteet voivat vaihdella alueittain. Se, miten merkittävänä henkilö pitää tiettyä asiaa, 
saattaa riippua (myös) hänen asuinpaikastaan. Esimerkiksi maaseudulla asuvat suhtautuvat kenties 
turvallisuuskysymyksiin eri tavoin kuin kaupunkilaiset. Lisäksi Alankomaiden sosiaalitutkimuslaitoksen (SCP) 
tutkimukset ovat osoittaneet, että koulutetut kannattavat EU:ta yleensä enemmän kuin vähemmän koulutetut ja 
että nuoret ovat EU-myönteisempiä kuin ikääntyneet (lähde: "Wat willen Nederlanders van de Europese 
Unie?"(Mitä alankomaalaiset haluavat Euroopan unionilta? Alankomaiden sosiaalitutkimuslaitos, Haag, 2019). 
 
Otoksen edustavan jakauman varmistamiseksi se kiintiöitiin seuraavien taustatekijöiden perusteella:  
1) alue (COROP-alueittain), 2) ikä ja 3) koulutustaso. Otoksessa otettiin huomioon myös seuraavat tekijät: 
sukupuoli, tausta, pääasiallinen elinkeino ja poliittinen kanta. 
 
COROP-aluejaon perusperiaatteena on työmatkaliikenteen virtojen perusteella määräytyvä keskus 
(väestökeskittymä, joka tarjoaa palveluja tai jolla on alueellinen tehtävä). Tämän periaatteen sijaan on toisinaan 
käytetty maakuntarajoja. COROP-rajat ylittävien kuntarajojen muutosten jälkeen alueita on tarkistettu (lähde 
CBS). COROP-alueiden sisällä käytettiin seuraavaa ikäjakaumaa: 18–34 vuotta  
35–54 vuotta 55–75 vuotta ja yli 75 vuotta. 
 
Edustava jakauma otettiin huomioon myös koulutustason osalta. Vastaajien jakauma otannassa noudattaa 
seuraavaa kansallista jakoa korkeimman suoritetun koulutustason mukaan: 
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Korkein suoritettu koulutustaso  

Matala: alempi perusaste, keskiasteen valmistava ammatillinen koulutus (VMBO), 

ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus (HAVO) tai korkeakouluopintoja 

edeltävä opetus (VWO), opistotasoinen ammatillinen koulutus (MBO) (1 vuosi) 

32,1 % 

Keskitaso: ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus (HAVO) tai 

korkeakouluopintoja edeltävä opetus (VWO) (4–6 vuotta), opistotasoinen 

ammatillinen koulutus (MBO) (2–4 vuotta) 

44,6 % 

Korkea: korkea-asteen ammatillinen koulutus tai korkeakoulutus 22,9 % 

Ei tiedossa  0,4 % 

Vastaukset	
Paneelitutkimukseen osallistui yhteensä 4 086 vastaajaa. Tavoite eli 3 600 kokonaan täytettyä kyselyä 
saavutettiin. 
 

Vastaukset COROP-alueittain ja 

ikäryhmittäin 

18–34-v. 35–54-v. 55–75-v. yli 75-v. 

Noord-Drenthe 11 14 17 5 

Zuidoost-Drenthe 10 12 14 4 

Zuidwest-Drenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Noord-Friesland 20 22 25 8 

Zuidoost-Friesland 12 13 14 3 

Zuidwest-Friesland 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Zuidwest-Gelderland 16 18 20 5 

Delfzijl en omgeving 2 4 5 1 

Oost-Groningen 7 10 12 3 

Overig Groningen 36 26 28 8 

Midden-Limburg 13 17 21 7 
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Noord-Limburg 17 20 23 7 

Zuid-Limburg 38 40 52 17 

Midden-Noord-Brabant 34 35 35 11 

Noordoost-Noord-Brabant 41 43 51 14 

West-Noord-Brabant 40 47 49 15 

Zuidoost-Noord-Brabant 55 56 58 18 

Agglomeratie Haarlem 13 18 18 7 

Alkmaar en omgeving 14 19 19 6 

Groot-Amsterdam 116 104 88 23 

Het Gooi & Vechtstreek 13 21 19 7 

Ijmond 12 14 15 4 

Kop van Noord-Holland 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Noord-Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Zuidwest-Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Overig Zeeland 16 21 23 8 

Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 30 31 31 10 

Agglomeratie 's-Gravenhage 63 70 57 18 

Delft en Westland 19 15 15 4 

Groot-Rijnmond 103 107 99 31 

Oost-Zuid-Holland 22 24 25 8 

Zuidoost-Zuid-Holland 24 26 26 9 
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Vastaukset koulutustason mukaan   

Matala 1382 34 % 

Keskitaso 1747 43 % 

Korkea 915 22 % 

Ei tiedossa  42 1 % 

Luotettavuus ja edustavuus 
Kun vastaajia on 4 086, perusjoukosta on mahdollista tehdä havaintoja 95 prosentin luotettavuudella ja  
1,53 prosentin virhemarginaalilla. Tulosten luotettavuus ja virhemarginaali riippuvat otoksen koosta. Mitä 
suurempi otos on, sitä luotettavammin ja täsmällisemmin tulokset voidaan ekstrapoloida koko perusjoukkoon. 
 
Luotettavuustaso on 1 (100 prosenttia) vähennettynä merkitsevyystasolla. Tavallisesti merkitsevyystasoksi 
oletetaan 5 prosenttia, mikä tarkoittaa 95 prosentin luotettavuustasoa. Tämä tarkoittaa, että jos tutkimus 
toistetaan samalla tavalla ja samoissa olosuhteissa, tulokset antaisivat samanlaisen kuvan 95 prosentissa 
tapauksista. 
Tarkkuustaso (ilmaistuna virhemarginaalina) osoittaa niiden arvojen vaihteluvälin, joiden sisällä perusjoukon 
todellinen arvo on, tai toisin sanoen, missä määrin otoksen tulokset saattavat poiketa tuloksista, jotka saataisiin, 
jos koko perusjoukko osallistuisi tutkimukseen. Jos virhemarginaali on  
1,53 prosenttia, koko perusjoukon todellinen arvo voi olla enintään 1,53 prosenttia suurempi tai pienempi kuin 
otoksen arvo. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos otoksen tulos osoittaa, että 50 prosenttia vastaajista 
pitää tiettyä aihetta tärkeänä, todellinen prosenttiosuus voi olla enintään 1,53 prosenttia pienempi tai suurempi 
kuin 50 prosenttia (eli 48,47–51,53 prosenttia). Enintään 5 prosentin virhemarginaali on yleinen ja yleisesti 
hyväksytty (tilastollisissa) määrällisissä tutkimuksissa. 
 
Luotettavuuden lisäksi myös otoksen edustavuus on tärkeä. Koska kutsut osallistua kyselyyn lähetettiin erissä ja 
ositetusti, tulokset ovat COROP-alueiden ja kunkin COROP-alueen ikäryhmien osalta edustavia. Vastaukset 
noudattavat myös kansallista jakoa korkeimman suoritetun koulutustason mukaan. 
 

Muut taustatekijät 
Paneelikyselyn vastaajilta kysyttiin useita täydentäviä taustakysymyksiä. Kysymykset koskivat sukupuolta, 
näkemyksiä EU:sta, alkuperää, ensisijaista päivittäistä toimintaa ja sitä, mitä poliittista puoluetta he 
äänestäisivät, jos vaalit järjestettäisiin nyt. 
 
Vastaajista 49 prosenttia oli miehiä, 50 prosenttia naisia ja 1 prosentti ei halunnut vastata tähän kysymykseen. 
 
Vastaajista 51 prosenttia piti hyvänä asiana sitä, että Alankomaat on EU:n jäsen, 13 prosenttia piti sitä huonona 
ja 36 prosenttia suhtautuu asiaan neutraalisti tai ei ollut muodostanut mielipidettä. 
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95 prosenttia vastaajista oli syntynyt Alankomaissa. Vastaajista 89 prosenttia oli perheistä, joiden molemmat 
vanhemmat olivat syntyneet Alankomaissa. 5 prosentilla vastaajista molemmat vanhemmat olivat syntyneet 
ulkomailla. 

Vastaajien tämänhetkiset poliittiset kannat 

Puolue % 

VVD 14 % 

PVV 13 % 

SP 8 % 

D66 6 % 

CDA 6 % 

Työväenpuolue (PvdA) 6 % 

Eläinpuolue (PvdD) 4 % 

Vihreä vasemmisto (GL) 4 % 

Kristillinen liitto (CU) 3 % 

Oikea vastaus 2021 (JA21) 3 % 

Viljelijä-kansalaisliike (BoerBurgerBeweging) 2 % 

Demokratiafoorumi (FvD) 2 % 

Reformoitu puolue (SGP) 2 % 

Volt Alankomaat (Volt) 2 % 

DENK (Ajattele) 1 % 

Van Haga -ryhmä  1 % 

Yhdessä (BIJ1) 1 % 

Den Haan -ryhmä 0 % 

Muut 2 % 

Äänestäisi tyhjää 3 % 

Ei halua kertoa 13 % 

Ei äänestäisi 5 % 
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Mikä on ensisijainen päivittäinen toimintasi tällä hetkellä? 

Työ % 

Koulu/opiskelu 6 % 

Osa-aikatyö 16 % 

Kokoaikatyö 31 % 

Itsenäinen ammatinharjoittaminen 3 % 

Kodinhoito 5 % 

Työnhaku 2 % 

Vapaaehtoistyö 2 % 

Työkyvyttömyys 6 % 

Eläke 27 % 

Muu 1 % 

Ei halua kertoa 1 % 

Kysely 
Kyselylomakkeen ja tämän raportin on tilannut ulkoministeriö, ja ne on laatinut riippumaton ulkopuolinen 
organisaatio. Kyselyn rakenne on modulaarinen, ja se koostuu seuraavista osioista, jotka vastaavat Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevää konferenssia varten määritettyjä aiheita: 
keskeiset aiheet ja Euroopan rooli 
ilmastonmuutos ja ympäristö 
terveys 
talous ja työllisyys 
Euroopan unionin rooli maailmassa 
turvallisuus ja oikeusvaltio 
verkottunut maailma 
eurooppalainen demokratia 
muuttoliike ja pakolaiset 
koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu 
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Kyselylomaketta laadittaessa kiinnitettiin erityistä huomiota kysymysten muotoilun laatuun, luotettavuuteen ja 
oikeellisuuteen. Tavoitteena oli varmistaa, että kysymysten, väitteiden ja vaihtoehtojen sanamuoto on neutraali 
ja ei-johdatteleva. Lisäksi kysymykset tarkistettiin sen varmistamiseksi, että ne on kirjoitettu selkeällä kielellä 
(taitotaso B1). 
 
Kyselylomaketta testattiin kvalitatiivisesti kasvotusten kohderyhmään kuuluvien testivastaajien kanssa sen 
selvittämiseksi, miten erityyppiset vastaajat ymmärsivät kysymykset. Sanamuotoa mukautettiin aina, kun se 
osoittautui liian monimutkaiseksi. 

Analysointimenetelmät 
Tutkimuksessa käytettiin kahta analysointimenetelmää: 

Yhden muuttujan analyysi 

Yhden muuttujan analyysissä käytetään kuvailevia tilastoja kuvaamaan tutkimuksessa käytettäviä muuttujia. 
Tässä tutkimuksessa on käytetty taajuuksia ja keskiarvoja. 

Kahden muuttujan analyysi  

Kahden muuttujan analyysissä tarkastellaan kahden muuttujan välistä suhdetta. Tässä tapauksessa toisena 
muuttujana oli eri aiheiden merkitys sekä se, kuuluuko niiden käsittely EU:n tehtäviin, ja toisena muuttujana 
ikään liittyvä taustatekijä. Merkitsevyystestausta käytettiin sen määrittämiseksi, antavatko eri ikäryhmät tietylle 
aiheelle eri tärkeysasteita, ja suhtautuvatko ne eri tavoin siihen, pitäisikö EU:n käsitellä kyseisiä aiheita vai ei. 

Raportointi	ja	täydellisyys	
Tässä raportissa analysoidaan kaikkien paneelitutkimuksen vastaajille esitettyjen kysymysten tuloksia. Joissakin 
kysymyksissä vastaajat pystyivät antamaan vapaamuotoisia vastauksia (ennalta annettujen vastausvaihtoehtojen 
sijasta). Tämän jälkeen vapaamuotoiset vastaukset luokiteltiin ja sisällytettiin raporttiin. Vastaajien vapaissa 
kommenttikentissä esittämiä ideoita hyödynnetään lukuisissa temaattisissa vuoropuheluissa, joita käydään 
Näkemyksiä Euroopasta -kansalaiskeskustelun jälkeen. 
 
2. Verkossa järjestetyt syventävät temaattiset vuoropuhelut 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin keskeisistä aiheista keskusteltiin perusteellisemmin kahdeksassa verkossa 
käydyssä temaattisessa vuoropuhelussa. Tavoitteena oli selvittää, miksi ihmiset ajattelevat siten kuin ajattelevat 
sekä mitkä syyt ja käsitykset ovat heidän ajattelunsa taustalla. Mikä huolestuttaa heitä ja mitä mahdollisuuksia 
he näkevät? Keskustelutilaisuuksissa osallistujille annettiin myös mahdollisuus esittää aiheita koskevia 
ehdotuksia ja ideoita. He saivat myös ottaa esille kysymyksiä, jotka eivät sisälly konferenssin aiheisiin mutta ovat 
heille tärkeitä. 
 
Temaattiset vuoropuhelut käytiin 12. ja 14. lokakuuta sekä 9. ja 11. marraskuuta. Lokakuussa järjestettiin neljä 
verkkokeskustelua taloutta ja demokratiaa koskevista aiheista. Marraskuussa järjestettiin neljä 
verkkokeskustelua ilmastoa ja EU:ta maailmassa koskevista aiheista. Kuhunkin vuoropuhelutilaisuuteen osallistui 
keskimäärin 29 henkilöä (yhteensä 231). Osallistujat valittiin paneelin jäsenistä (ks. 1) ja sosiaalisen median 
kautta. 
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3. Vuoropuhelut erityisryhmien kanssa 

Tiedämme, että tietyt hollantilaisten ryhmät eivät ole tottuneet osallistumaan (sähköisiin) kyselyihin ja 
paneeleihin. Jotta "Alankomaiden äänestä" saataisiin edustava kuva, myös heidän oli tärkeää antaa ilmaista 
ajatuksensa ja mielipiteensä. Sen vuoksi järjestimme Näkemyksiä Euroopasta -keskustelujen yhteydessä joitakin 
keskusteluja myös kasvotusten. Niiden kautta kerättyjä mielipiteitä ja ajatuksia on käytetty yhtenä suositusten 
perustana. 

Kohderyhmät 
Vaikeasti saavutettavia kohderyhmiä ei ole määritelty selkeästi. Tutkimukset ja kokemukset ovat osoittaneet, 
että muiden kuin länsimaalaistaustaisten hollantilaisten oma-aloitteinen osallistuminen kyselyihin ja 
keskusteluihin on huomattavasti epätodennäköisempää. Koska he muodostavat suuren ryhmän (14 prosenttia 
hollantilaisista1), heidät valittiin osallistumaan Näkemyksiä Euroopasta  
-vuoropuheluun. Samoja painotuksia on sovellettu henkilöihin, joilla on heikko luku- ja kirjoitustaito.  
He muodostavat myös suuren ryhmän (2,5 miljoonaa Alankomaiden kansalaista2), joka on osittain päällekkäinen 
maahanmuuttajaryhmän kanssa (39 prosenttia). Lisäksi järjestettiin vuoropuhelu sellaisen ryhmän kanssa, joka 
esiintyy harvoin kyselyissä ja keskusteluissa ja jolla on kriittinen kanta Eurooppaan mutta tiiviit ammatilliset 
suhteet siihen. Kyse on maatalousyrittäjistä. 
 
Edellä mainittuja ryhmiä lähestyttiin heitä edustavien organisaatioiden, kuten maahanmuuttajajärjestöjen, 
eturyhmien ja ammattialajärjestöjen kautta. Koska vuoropuhelujen määrä rajattiin kahdeksaan, kaikkia ei voitu 
ottaa mukaan. Tämän vuoksi osallistujien valinta on jossain määrin satunnaista. Osallistujia valitessamme myös 
etsimme pääasiassa ihmisiä, jotka olivat innostuneita osallistumaan ruohonjuuritason toimintaan ja auttamaan 
sen mobilisoimisessa, ja otimme huomioon käytännön kysymykset, kuten ajankohtia ja paikkoja koskevat 
järjestelyt. 
 
Paikan päällä käytiin keskusteluja seuraavien organisaatioiden jäsenten kanssa: 
Aleviittiyhteisön Hakder-säätiö, Schiedam 
Surinamenintialaisen yhteisön Asha-säätiö, Utrecht (2 vuoropuhelutilaisuutta) 
Piëzo, kansalaisjärjestö, Zoetermeer 
Taal doet Meer, luku- ja kirjoitustaitojärjestö, Utrecht 
BoerenNatuur, maatalousosuuskuntien järjestö 
Marokkolaisen yhteisön Marokkanen Dialoog Overvecht -yhdistys, Utrecht 
Femmes for Freedom, maahanmuuttajataustaisten naisten eturyhmä, Haag 
 

Näihin vuoropuheluihin osallistui yhteensä 110 henkilöä. 

 

4. Vuoropuhelut nuorten kanssa 

Nuoret ovat Euroopan tulevaisuuskonferenssin ensisijainen kohderyhmä. Nuorten kannustamiseksi 
osallistumaan aktiivisesti Näkemyksiä Euroopasta -kansalaiskeskusteluun ja heidän näkemystensä ja ajatustensa 
painoarvon lisäämiseksi järjestettiin kuusi, erityisesti nuorille suunnattua fyysistä vuoropuhelutilaisuutta. 
 
Kokouksia järjestettiin seuraavissa kohteissa: 
Studievereniging Geschiedenis, historianopiskelijoiden yhdistys, Leidenin yliopisto 
Dr. Knippenbergcollege, lukio, Helmond 
Coalitie-Y, sosioekonomisen neuvoston (SER) alainen nuorisofoorumi 
Graafschap College, ammattioppilaitos, Doetinchem 
CSG Jan Arentsz, STEM-lukio (technasium), Alkmaar 
Kansallinen nuorisoneuvosto (kokous pidettiin muualla) 
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Näihin vuoropuheluihin osallistu yhteensä 110 nuorta. 

Käytetyt keskustelutekniikat 
Temaattisissa verkkokeskusteluissa sekä erityisryhmien ja nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa käytettiin 
sokraattista menetelmää. Kyseistä menetelmää on käytetty Alankomaissa jo vuosia "dialogipäivänä", jolloin eri 
puolilla Alankomaita ihmiset puhuvat keskenään heitä koskevista aiheista. Sokraattisessa menetelmässä 
keskustelun vetäjä noudattaa seuraavia periaatteita: 
 
Anna jokaisen kertoa tarinansa 
Älä heti vastaa omalla tarinallasi 
Kohtele kaikkia kunnioittavasti 
Puhu omasta näkökulmastasi ("mielestäni" eikä "sanotaan, että") 
Pyydä täsmennyksiä, jos esille tulee vain yleistyksiä 
Älä tuomitse, vaan pohdi mielipiteitä 
Salli hiljaisuus, jos osallistujat tarvitsevat miettimisaikaa 
 
Keskustelut noudattavat mallia "erimielisyys – yksimielisyys – erimielisyys". Lähtökohtana on, että näkemykset 
ensin poikkeavat toisistaan (tilaa annetaan henkilökohtaisille käsityksille ja mielipiteille), minkä jälkeen ne 
lähentyvät (keskustellaan mahdollisista vaihtoehdoista) ja lopulta poikkeavat jälleen (jolloin voidaan esim. koota 
yksittäisiä suosituksia). Teoria ja käytäntö ovat osoittaneet, että tämä malli takaa sujuvan vuoropuhelun. 
 
Kaikkia vuoropuhelut käytiin puhetaidon ammattilaisten johdolla. 
 

5. Avoin verkkotutkimus: Kysely ja verkkoväline 

Paneelitutkimukseen liittyvään kyselyyn saivat vastata kaikki Alankomaiden kansalaiset, myös ulkomailla asuvat. 
Kysely oli avoinna 1. syyskuuta 2021 – 14. marraskuuta 2021. Lisäksi kaikilla hollantilaisilla oli samana aikana 
mahdollisuus osallistua tutkimukseen vastaamalla 20 väitteeseen "Swipen naar de toekomst" -verkkovälineen 
avulla. 

Vastaukset ja toteutus 
Kyselylomakkeen täytti yhteensä 1 967 vastaajaa, ja 6 968 vastasi kokonaisuudessaan verkkovälineeseen. Kysely 
ja verkkoväline olivat avoimia kaikille. Osallistumiseen ei ollut ennakkoehtoja eikä valintakriteereitä. Vastaajien 
määrän maksimoimiseksi kyselylomakkeen kysymyksiä sai sivuuttaa (pakollisia kysymyksiä ei ollut). 
Kyselylomakkeessa vastattiin "En halua sanoa" huomattavasti useammin kuin paneelitutkimuksessa. 
Avoimen kyselyn ja verkkovälineen osallistujien taustat poikkesivat monin tavoin edustavan paneelitutkimuksen 
osallistujien taustoista. Toisin kuin paneelikyselyn tulokset, avoimen kyselyn ja verkkovälineen tulokset eivät ole 
edustavia. Avoimen verkkotutkimuksen tuloksia käytettiin täydentämään paneelikyselyä. Ne antavat yleiskuvan 
Alankomaissa vallitsevista käsityksistä ja ajatuksista. Vapaisiin tekstikenttiin annettuja parannusehdotuksia 
käytettiin osiossa "Esimerkkejä keskusteluista ja ideoista". Verkkovälineen avulla saatiin käsitys joistakin 
Alankomaissa vallitsevista käsityksistä. Tulokset otettiin huomioon laadittaessa suosituksia. Koska edellytyksenä 
oli edustavuus, tässä raportissa otetaan vain rajoitetusti huomioon avoimen verkkokyselyn tulokset. 
 
Julkaisija: ulkoministeriö 

www.kijkopeuropa.nl 

 

 

 



III – Jäsenmaiden kansallisten tapahtumien tulokset 

 

• Belgia 

• Bulgaria 

• Tšekki 

• Tanska 

• Saksa 

• Viro 

• Irlanti 

• Kreikka 

• Espanja 

• Ranska 

• Kroatia 

• Italia 

• Kypros 

• Latvia 

• Liettua 

• Luxemburg 

• Unkari 

• Malta 

• Alankomaat 

• Itävalta 

• Puola 

• Portugali 

• Romania 

• Slovenia 

• Slovakia 

• Suomi 

• Ruotsi 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/pages/belgium
https://futureu.europa.eu/pages/bulgaria
https://futureu.europa.eu/pages/czechia
https://futureu.europa.eu/pages/denmark
https://futureu.europa.eu/pages/germany
https://futureu.europa.eu/pages/estonia
https://futureu.europa.eu/pages/ireland
https://futureu.europa.eu/pages/greece
https://futureu.europa.eu/pages/spain
https://futureu.europa.eu/pages/france
https://futureu.europa.eu/pages/croatia
https://futureu.europa.eu/pages/italy
https://futureu.europa.eu/pages/cyprus
https://futureu.europa.eu/pages/latvia
https://futureu.europa.eu/pages/lithuania
https://futureu.europa.eu/pages/luxembourg
https://futureu.europa.eu/pages/hungary
https://futureu.europa.eu/pages/malta
https://futureu.europa.eu/pages/netherlands
https://futureu.europa.eu/pages/austria
https://futureu.europa.eu/pages/poland
https://futureu.europa.eu/pages/portugal
https://futureu.europa.eu/pages/romania
https://futureu.europa.eu/pages/slovenia
https://futureu.europa.eu/pages/slovakia
https://futureu.europa.eu/pages/finland
https://futureu.europa.eu/pages/sweden


IV – Monikielisen digitaalisen foorumin raportit 

 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin monikielinen digitaalinen foorumi – raportti helmikuu 

2022 

 

 

_________________________ 

  

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