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Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse avakoosoleku koondaruanne 

Kolmapäev, 24. märts 2021 

17.00–19.00, Europa hoone (koosolekuruum S7, hübriidkohtumine) 

Osalejad: osalejate nimekiri on esitatud lisas 

Koondaruanne ja järeldused 
 

Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse avakoosolek toimus kolme ELi institutsiooni juhtide 
kutsel 24. märtsil 2021 nõukogu hoones (hübriidformaadis). Juhatus jälgib konverentsi tööd, 
protsessi ja korraldust. 

 

Esimene koosolek toimus konstruktiivses ja positiivses õhkkonnas ning seda juhatasid ühiselt 
Portugali ELi asjade riigisekretär Ana Paula ZACARIAS, komisjoni asepresident Dubravka 
ŠUICA ja Euroopa Parlamendi liige Guy VERHOFSTADT. Osalejad kinnitasid oma 
pühendumust kaasavale ja läbipaistvale koostööle, et konverents kujuneks edukaks, ning 
rõhutasid, et juhatus peab tegutsema ühtse üksusena. 

 

Juhatus astus esimesed sammud tagamaks, et kodanikud saavad peagi anda konverentsi 
oma panuse, eelkõige selle mitmekeelsel digiplatvormil. Osalejad võtsid platvormi väga hästi 
vastu ja kõik toetasid selle kiiret käivitamist. Enne juhatuse järgmist koosolekut tehakse veel 
ettepanekuid teemade tutvustamist puudutavate küsimuste käsitlemiseks, eesmärgiga 
kinnitada, et platvorm käivitatakse 19. aprillil 2021. Juhatus otsustas jätta visuaalset 
identiteeti puudutava otsuse tegemise ühissekretariaadile, keda abistavad vastavad 
kommunikatsioonitalitused. 

 

Juhatus arutas võimalust korraldada 9. mail Strasbourgis ametlik üritus ja 10. mail 
konverentsi esimene täiskogu istung (sõltuvalt COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud 
piirangutest). Samuti vahetati arvamusi oma sisemise töökorralduse ja täiskogu 
töömeetodite üle. Koostatakse konverentsi (juhatus ja täiskogu) kavandatavad töömeetodid, 
mida on kavas arutada juhatuse järgmisel koosolekul eesmärgiga need heaks kiita. 

 

Juhatuse järgmine koosolek on kavas 7. aprillil 2021. 
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1. Sissejuhatavad märkused ja arvamuste vahetus 

Juhatuse avakoosolekul tegid kõik esindajad ja vaatlejad lühikesi sissejuhatavaid märkusi. 

Kõik kinnitasid oma pühendumust kaasavale ja läbipaistvale koostööle ning lubasid, et 

konverents kujuneb edukaks. 

Selle päevakorrapunkti raames toimunud arutelu juhatas Portugali riigisekretär Ana Paula 

ZACARIAS (kaaseesistuja), kes rõhutas vajadust teha läbipaistval ja kaasaval viisil koostööd. 

Ta märkis, et töö põhineb ühisdeklaratsioonil. 

Kaaseesistujad rõhutasid, et konverents on ainulaadne võimalus visandada ühine tee 

tulevikuks, kusjuures kolm ELi institutsiooni annavad esimest korda kodanikele otsese 

sõnaõiguse Euroopa tuleviku teemal. 

Nad rõhutasid vajadust olla selles protsessis innovatiivsed ning tuletasid meelde eesmärki 

asetada kodanikud arutelude keskmesse. Juhatuse rolli konverentsi juhtimisel ja vajadust 

töötada ühtse üksusena peeti väga oluliseks. 

Juhatuse esindajad rõhutasid, et peamine eesmärk on kaasata kodanikud kogu protsessi. 

Rõhutati vajadust interaktiivse kommunikatsiooni, avatud, kaasava ja kasutajasõbraliku 

süsteemi järele. Nõukogu tervitas harta vastuvõtmist ning märkis, et seda peavad järgima 

kõik protsessis osalejad. Rõhutati, et konverents peaks võtma kuulda ka kriitilisi seisukohti. 

Samuti peaks konverents olema valvas ebaseadusliku sisu või vaenukõne suhtes. Veel 

rõhutati, et tähtis on kodanike osalemine konverentsi täiskogu istungitel. 

Osa sõnavõtjaid juhtis tähelepanu tihedale ajakavale ja vajadusele viia konsultatsioonid läbi 

aasta lõpuks, et esitada kolme institutsiooni juhtidele aruanne 2022. aasta kevadeks, kui on 

Prantsusmaa eesistumisperiood. 

Mõned teised juhatuse esindajad tervitasid kaasavat lähenemisviisi, mis hõlmab kõiki 

Euroopa Parlamendi fraktsioone ja riikide parlamente. Samuti rõhutati liikmesriikide suurt 

huvi konverentsi vastu. 

Teised esindajad tervitasid institutsioonidevahelist koostööd selles innovatiivses protsessis, 

mida võib samuti pidada tulevikusuundade detsentraliseeritud strateegiliseks 

analüüsimiseks. Mõned esindajad osutasid vajadusele võtta konverentsi tulemuse põhjal 

konkreetseid meetmeid, sealhulgas institutsioonide vastavate tööprogrammide kaudu. 

Osa vaatlejaid rõhutas, et konverents ei peaks olema vaid koht üksteise kuulamiseks, vaid 

sellest peab saama aruteluruum, kus toimuvad dünaamilised üleeuroopalised 

mõttevahetused, ning et liidust ja selle väärtustest on kardinaalselt erinevaid arusaamu, 

mida on vaja käsitleda. Siiski rõhutati, et olenemata erinevatest seisukohtadest tuleks 

konverentsi suhtes võtta avatud ja positiivne hoiak ning keskenduda sellele, et tuua liit 

kodanikele lähemale, pidades samal ajal silmas ka subsidiaarsuse põhimõtet. Peale selle 

toonitati, et edu saavutamiseks peab konverents olema ambitsioonikas, läbipaistev ja 

avatud protsess kõigi jaoks. 

Osa vaatlejaid viitas ka positiivsetele kogemustele, mis Euroopa piirkondadel on seoses 
kodanike osalemisega, ning rõhutas(id) riikide parlamentide keskset rolli ja nende erilist 
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Kokkuvõte Esindajad ja vaatlejad kinnitasid oma pühendumust kaasavale ja läbipaistvale 

koostööle ning lubasid, et Euroopa tuleviku konverents kujuneb edukaks. 

sidet kodanikega. Rõhutati vajadust vaadata ka Euroopast kaugemale ning seda, et 
konverents peaks olema avatud protsess. Lisaks rõhutati, et nõukogu tulevased 
eesistujariigid on sellesse protsessi kõige rohkem kaasatud, mistõttu on oluline tugevdada 
koostööd riikide valitsuste ja parlamentide vahel. 

Rõhutati Euroopa Regioonide Komitee ning Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetust ning 

nende valmisolekut toetada ühisdeklaratsiooni põhimõtteid ja anda protsessi aktiivne 

panus. Märgiti, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kogemused tööandjate, töötajate 

ja kodanike vahendamisel annaksid konverentsile lisaväärtust. 

Veel rõhutati vajadust kaasata konverentsi töösse sotsiaalpartnerid, et tuua juhatusse 

institutsioonideväline vaatenurk. Lõpetuseks rõhutati, kui oluline on arutada majanduse, 

tööturu ja sotsiaalküsimustega seotud teemasid. Osalema kutsutud sotsiaalpartnerid 

kutsusid üles kaasama juhatuse töösse kõik tunnustatud sotsiaalpartnerid. 
 

 

2. Arvamuste vahetus mitmekeelse digiplatvormi ja selle käivitamise üle 

Komisjoni asepresident Dubravka ŠUICA (kaaseesistuja) juhatas arutelu selle 

digiplatvormiteemalise päevakorrapunkti üle, rõhutades platvormi tähtsust konverentsi 

digitaalse keskpunktina ning vajadust platvorm ja sellel osalemise aluspõhimõtted heaks 

kiita, et kodanike arutelu saaks peatselt alata. Ta märkis, et platvorm pakub tõlget 

kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse, andes kodanikele tõelise võimaluse riikideülesteks 

aruteludeks. Kodanikud ja organisatsioonid saavad võimaluse korraldada üritusi ja anda 

tagasisidet otse sellel platvormil. Platvormil aktiivseks osalemiseks ja selle kasutamiseks 

peavad kodanikud järgima hartat, sealhulgas ELi aluslepingutes ja ühisdeklaratsioonis 

sätestatud põhimõtteid. Samuti võetakse kasutusele modereerimissüsteem. Lisaks rõhutas 

asepresdient, et teemad kajastavad ühisdeklaratsioonis nimetatud teemasid. Kategooria 

„Muu“ all saavad kodanikud alustada mis tahes arutelu, mida nad soovivad. 

Juhatus palus Euroopa Komisjoni kommunikatsiooni peadirektoraadi peadirektoril esitada 

ettepanek mitmekeelse digiplatvormi loomiseks. Platvormiga tagatakse maksimaalne 

osalemine, mõttevahetus, juurdepääsetavus ja läbipaistvus. See võiks olla nii mitmekeelne 

interaktiivne vahend kui ka konverentsi digitaalne keskpunkt, st koht, kus kodanikud leiavad 

kogu konverentsiga seotud teabe, saavad jagada ideid ja kuhu kogutakse kokku paljude 

ürituste sisend?. See võimaldab kõiki andmeid analüüsida, jälgida ja avaldada. Ettekandes 

tutvustati ka kavandatavat visuaalset identiteeti. 

Järgnenud arutelu käigus võtsid osalejad platvormi väga hästi vastu ja lepiti kokku, et see 

tuleks käivitada võimalikult kiiresti, nähes platvormi käivitamise võimaliku hiliseima 

kuupäevana ette 19. aprilli 2021. Tõstatati küsimusi teemaloetelude kohta, eelkõige selle 

kohta, kas rände-, julgeoleku-, sotsiaal- ja majandusküsimused on nende teemade hulgas, 

mille kohta kodanikud saavad arvamust avaldada, piisavalt esindatud. Kaaseesistujad 

leppisid kokku, et tulevad järgmisel, 7. aprillil toimuval koosolekul tagasi ettepanekuga, 

milles võetakse sel teemal tehtud ettepanekuid arvesse. 



Lõplik versioon, 7. aprill 2021 
 

  ET 

Kokkuvõte Juhatus arutas mitmekeelse digiplatvormi küsimust ja toetas selle võimalikult 

kiiret kasutuselevõtmist. Juhatus võttis teadmiseks ettepanekud seoses teemade 

kirjeldusega ning kaaseesistujad koostavad soovitused järgmiseks juhatuse koosolekuks, et 

käivitada platvorm 19. aprillil. Juhatus otsustas jätta visuaalse identiteedi ühissekretariaadi 

ja vastavate kommunikatsioonitalituste valida, tuginedes seni tehtud tööle. 

Kokkuvõte Kaaseesistujad valmistavad järgmiseks koosolekuks ette juhatuse töömeetodite 

kavandi ja konverentsi kodukorra kavandi. 

Samuti esitati küsimusi platvormi analüütilise suutlikkuse kohta, võimaluse kohta kasutada 

lisaks ELi ametlikele keeltele ka muid keeli ning kolmandate riikide kodanike võimaluse 

kohta reageerida. 

Kinnitati, et platvormil on analüüsivõime, mis põhineb tehisintellektil ja modereerimisel, 

ning et võetud on kõik vajalikud turva- ja andmekaitsemeetmed. Platvorm on täielikult 

toimiv kõigis 24 ametlikus keeles ning juhatus võib vajaduse korral teha otsuseid 

konkreetseid liikmesriike puudutava praktilise korralduse kohta. Mis puudutab kolmandate 

riikide kodanikke, siis märgiti, et konverents on suunatud eeskätt liidu kodanikele, kuid 

asukohapõhist tõkestamist ei toimu. 

Visuaalse identiteedi osas nõustus juhatus jätma otsuse tegemise ühissekretariaadile, keda 

toetatavad vastavad kommunikatsioonitalitused, tuginedes seni tehtud tööle, sealhulgas 

kodanikega peetud konsultatsioonidele visuaalse identiteedi elementide üle. 
 

 

3. Arvamuste vahetus täiskogu ja juhatuse töömeetodite üle 

Selle päevakorrapunkti raames toimunud arutelu juhatas parlamendiliige Guy 

VERHOFSTADT (kaaseesistuja). Ta kirjeldas peamisi elemente, mida tuleks konverentsi 

töömeetodites käsitleda, eelkõige mis puudutab juhatust ja konverentsi täiskogu, et 

võimaldada konverentsil tegeliku ametliku avamise kuupäeval tööd alustada, toimides 

täielikult ühisdeklaratsioonis kirjeldatud raamistikus. Eelkõige märkis ta, et vastavalt 

ühisdeklaratsioonile võtavad juhatuse üheksa esindajat otsused vastu konsensuse alusel. 

Juhatuses arutatakse selliseid küsimusi nagu kaaseesistujate roll, vaatlejate roll ja juhatuse 

koosolekute praktiline korraldus. Samuti väljendas ta seisukohta, et ühissekretariaat peaks 

tegutsema füüsiliselt ühes kohas. Seoses täiskoguga tuleks käsitleda täiskogu ja selle 

delegatsioonide suurust, otsustusprotsessi ning kodanike paneelarutelude struktuuri ja 

korraldust. Toimus esimene arutelu, mille käigus juhatus rõhutas vajadust leppida kiiresti 

kokku konverentsi ja eelkõige juhatuse töömeetodites. Samuti toonitati pakilist vajadust 

arutada muid olulisi elemente, nagu täiskogu istungid ja kodanike paneelarutelud. 

Kaaseesistuja VERHOFSTADT tegi ettepaneku, et esitab enne juhatuse järgmist koosolekut 

oma kaaseesistujatele konverentsi kodukorra teksti kavandi. 
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Kokkuvõte Järgmine juhatuse koosolek toimub 7. aprillil 2021. 

4. Järgmised sammud ja järgmine koosolek 

Juhatuse esindajad leppisid kokku, et juhatuse järgmine koosolek toimub 7. aprillil ning sellel 

keskendutakse kõikidele lahendamata küsimustele seoses platvormi käivitamise, 9. mail 

toimuva avaürituse ettevalmistamise ning võimaliku täiskogu istungiga, samuti seoses 

juhatuse ja täiskogu ning kodanike paneelarutelude töömeetoditega. 
 

 

Kontaktandmed: Susanne Höke, ühissekretariaadi liige 
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Lisa 

List of participants: 
 

  

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE), 

Member of the European Parliament 

  

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), 

Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA, 

Vice-President of the European Commission 

  

Representative Mr Manfred WEBER, (remote participation) 

Member of the European Parliament (PPE, DE) 

  

Representative Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, (remote participation) 

Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

Representative Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation) 

Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation) 

Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation) 

Vice-President of the Commission 

  

Representative Ms Vĕra JOUROVÁ, 

Vice-President of the Commission 
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OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI, (remote participation) 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (remote participation) 
State Secretary for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr. Hans DAHLGREN (SE), (remote participation) 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

OBSERVER Ms Sofie WILMÈS (BE), (excused) 
Minister for Foreign Affairs and Deputy Prime Minister 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation) 
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da República 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Questions of the Bundesrat 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Affairs of the Bundestag 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI), (remote participation) 
Chairman of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation) 
Chairman of the Commission for International Relations and European Affairs of the 

Drzvni Svet 
  

OBSERVER 

(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation) 

President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG, (remote participation) 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 

(BusinessEurope) Invited 

Mr Markus BEYRER, (remote participation) 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 
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