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Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse teise koosoleku koondaruanne 

Kolmapäev, 7. aprill 2021 

17.00–20.00, Euroopa Parlamendi Spinelli hoone (koosolekuruum 5G3, hübriidkoosolek) 

Osalejad: osalejate nimekiri on esitatud lisas 

Koondaruanne ja järeldused 
 
Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse teine koosolek toimus 7. aprillil 2021 Euroopa 
Parlamendi Spinelli hoones (hübriidformaadis). 
 

Teist koosolekut juhatasid ühiselt komisjoni demokraatia- ja demograafiaküsimuste 
asepresident Dubravka ŠUICA, Portugali Euroopa asjade riigisekretär Ana Paula ZACARIAS ja 
Euroopa Parlamendi liige Guy VERHOFSTADT. Guy Verhofstadt avas koosoleku ja lõpetas 
selle. 
 

Pärast seda, kui võeti kasutusele kohandused, mida esindajad eelmisel koosolekul soovisid, 

ning kui komisjoni talitused olid esitanud oma täiendavad selgitused ja vastused, kiitis 

juhatus heaks mitmekeelse digiplatvormi, sealhulga ka harta ja visuaalse identiteedi, milles 

kolme institutsiooni kommunikatsioonitalitused olid kokku leppinud ja mille ühissekretariaat 

oli heaks kiitnud, eesmärgiga platvorm ametlikult 19. aprillil 2021 käivitada. 
 

Juhatus kinnitas kaaseesistujate esitatud juhatuse töömeetodite kavandi muudatusteta. 
 

Kaaseesistuja Guy Verhofstadt esitas konverentsi kodukorra kohta oma ettepaneku. 

Tuginedes järgnenud arutelule ning juhatuse esindajate ja vaatlejate eeldatavale kirjalikule 

panusele, koostab ühissekretariaat konverentsi kodukorra teksti kavandi ja esitab selle 

kaaseesistujatele, et seejärel juhatuse järgmisel koosolekul esitada kaaseesistujate ühine 

ettepanek ja kiita kodukord heaks hiljemalt 9. maiks. 
 

Kolme institutsiooni kommunikatsioonitalituste ülesanne on valmistada ette ühine ettepanek 

9. mail toimuvaks avaürituseks ja esitada see ühissekretariaadi kaudu kaaseesistujatele, et 

juhatuse järgmisel koosolekul esialgne kava heaks kiita. 
 

Juhatuse järgmine koosolek toimub 22. aprillil. 
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Euroopa Parlamendi liige Guy Verhofstadt (kaaseesistuja) avas koosoleku. 

 

1. Mitmekeelse digiplatvormi (sh harta) heakskiitmine 

Selle digiplatvormiteemalise päevakorrapunkti arutelu juhatas komisjoni asepresident 

Dubravka Šuica (kaaseesistuja). Eesistuja rõhutas, et juhatuse viimasel koosolekul tõstatatud 

küsimusi on arvesse võetud, et platvormi saaks 19. aprillil – kolm nädalat enne 9. mail 

toimuvat avaüritust – käivitada ja alustada tegevuste registreerimist. Ta rõhutas järgmist: 

 kahe uue teema (ränne ning haridus, kultuur, noored ja sport) lisamine kasvatas 

nimekirja 10 teemani; mõnda teemat kohandati, et viidata selgesõnaliselt õigusriigi 

põhimõttele ja julgeolekule, samuti sotsiaalsele õiglusele ja töökohtadele; 

 platvormi ühes osas hakatakse esitama teavet ja dokumente konverentsi kohta, 

sealhulgas konverentsi juhtimise, peamiste dokumentide ja digiplatvormi kasutamise 

kohta; 

 väljaspool ELi asuvate kodanike osalemisega seoses ei ole platvorm asukohapõhiselt 

tõkestatud ning moderaatorid lähtuvad pragmaatilisest lähenemisviisist. Rõhutati, et 

see on oluline ka selleks, et võimaldada väljaspool ELi asuvate ELi kodanike 

osalemist. Moderaatorid kontrollivad siiski hoolikalt, et arutelud jääksid konverentsi 

parameetrite piiresse ja kui see on põhjendatud, võib sisu analüüsimata jätta või 

kaaluda täiendavate meetmete võtmist; 

 mitteametlike keelte kasutamisega seoses rõhutas ta, et platvorm toimib ametlikes 

keeltes, kuid et on olemas tehnilised lahendused, mis võimaldavad asjaomastel 

liikmesriikidel toetada platvormi muukeelsete vastuste kiire tuvastamise, tõlkimise ja 

üleslaadimisega. 

 

Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraadi peadirektoril ja asepeadirektoril paluti 

esitada täiendavaid selgitusi varem esitatud küsimuste ja juhatuse liikmete poolt arutelu 

käigus tehtud uute märkuste kohta. Nad tegid järgmised tähelepanekud: 

 väärkasutuste puhuks on paigas mitu meedet. Mitmekeelne moderaatorite tiim 

jälgib trollide, valeuudiste ja vaenukõne esinemist. Modereerimine hakkab toimuma 

tagantjärele, läbipaistval viisil. Kasutajad saavad ka ise sobimatust sisust märku anda 

ning päevas lubatud sekkumiste kvoodisüsteem võib ära hoida platvormi 

destabiliseerimise robotite või muude organiseeritud kampaaniate tõttu. Eesmärgiks 

on seatud eemaldada selline sisu mõne tunniga, vähem kui ühe päeva jooksul; 

 platvormi panuste analüüsimist toetab tekstikaevet käsitlev tehisintellekt, mille on 

välja töötanud komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus. See ei asenda inimfaktorit, 

vaid aitab esimeses etapis ideid ja ettepanekuid tuvastada, sorteerida ja liigitada. 

Seepärast tuleks kõik üritused registreerida ja neist platvormi kaudu teada anda. 

Ürituste korraldajad peavad arutelud vormistama konkreetseteks ideedeks. Seejärel 

muudetakse need juurdepääsetavaks aruandluseks, millele annab viimase lihvi 

ühissekretariaat juhatuse järelevalve all. Ideedest ja üritustest saadud 

analüüsiaruandeid kasutatakse kodanike paneelarutelude ja täiskogu istungite 

sisendina; 
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 riiklikud üritused on selgelt eristatud ja tuvastatavad ning ürituste loomiseks luuakse 

spetsiaalne kontaktpunkt; 

 kuvatud panuste paremusjärjestuse osas oleks näha nende inimeste arv, kes panust 

kommenteerivad ja seda toetavad, ning reaalajas kättesaadav statistika panuste 

kohta. Kasutajate käsutuses on ka muid vahendeid, et jälgida, mis nende sisendiga 

juhtub, ja saada tagasisidet, sealhulgas teatiste ja uudiskirjade kaudu; 

 riiklike ja institutsioonide ürituste nähtavuse jaoks luuakse värvikoodide süsteem ja 

kontaktpunkt, mille kaudu saab üritusi luua; 

 kõiki üritusi, sealhulgas teiste partnerite ja valitsusväliste organisatsioonide 

korraldatud üritusi, toetab kasutajatugi ja kõigile korraldajatele on kättesaadavad 

töövahendid ning juhised selle kohta, mida võib teha ja mida mitte. Korraldajate oma 

logod võivad olla konverentsi logoga kõrvuti, kuid konverentsi visuaalseks 

identiteediks peab alati olema konverentsi enda logo; 

 seoses moderaatorite otsuste võimaliku edasikaebamisega antakse konkreetsete 

tundlike juhtumite korral küsimus üle ühissekretariaadile. 

 

Kaaseesistuja Guy Verhofstadt märkis, et enamikku varem tõstatatud mureküsimusi on 

arvesse võetud ja platvormile võib anda rohelise tule. Ta näeb ette, et juhatus peab võib-olla 

ka tulevikus tekkivaid võimalikke problemaatilisi küsimusi käsitlema, kuna see platvorm on 

konverentsi teedrajav „hooratas“. 

Kaaseesistuja Ana Paula Zacarias nõustus, et kohandused on lahendanud enamiku 

tõstatatud mureküsimustest, ning tänas komisjoni teabevahetuse peadirektoraati vastuste 

ja suurte jõupingutuste eest selle platvormi loomisel. Samuti rõhutas ta, kui tähtis on see 

uus platvorm 19. aprillil käivitada, ning võimalust jooksvalt vastavalt vajadustele kohandusi 

ja muudatusi teha. 

Eesistuja Dubravka Šuica ütles kokkuvõtteks, et juhatus on valmis selle heaks kiitma. 

Eesistuja lisas, et käivitamisega kaasneb platvormi tutvustav pressikonverents, millele 

eelneb ühine arvamusartikkel ja meediakampaania. 

 

Kokkuvõte 

Pärast seda, kui võeti kasutusele kohandused, mida esindajad eelmisel koosolekul 

soovisid, ning kui komisjoni talitused olid esitanud oma täiendavad selgitused ja vastused, 

kiitis juhatus mitmekeelse digiplatvormi heaks, sealhulga ka harta ja visuaalse identiteedi, 

milles kolme institutsiooni kommunikatsioonitalitused olid kokku leppinud ja mille 

ühissekretariaat oli heaks kiitnud, eesmärgiga platvorm ametlikult 19. aprillil 2021 

käivitada. 
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2. Juhatuse töömeetodite heakskiitmine ja konverentsi täiskogu, sealhulgas ELi 

kodanike paneelarutelude kodukorra tutvustamine 

Selle päevakorrapunkti arutelu juhatas Portugali riigisekretär Ana Paula Zacarias 

(kaaseesistuja). Eesistuja rõhutas, et kodukorra aluseks on ühisdeklaratsioon ning et 

konverentsi kodukord koosneb kolmest komponendist: juhatuse töömeetodid, kodanike 

osalemine (mitmekeelne digiplatvorm ja Euroopa kodanike paneelarutelud) ja konverentsi 

täiskogu. 

Eesistuja tutvustas juhatuse töömeetodeid käsitleva peatüki põhielemente (juhatuse 

koosseis, töömeetodid, ühissekretariaat, võimalus kaasata eksperte, koosolekutest 

teatamine, ajakava ja päevakord, dokumenteerimine, koosolekute läbiviimine, läbipaistvus 

ja koosolekute toimumiskoht). 

Eesistuja kutsus üles tegema kiiresti otsuseid kodukorra kohta, et käimasoleval koosolekul 

kiita heaks juhatuse töömeetodid ja eelolevatel nädalatel analüüsida kahte ülejäänud 

komponenti, eesmärgiga kiita kodukord tervikuna heaks hiljemalt 9. maiks. 

Järgnenud arutelu käigus tõstatati muu hulgas järgmised küsimused: 

 vaatlejate, eelkõige sotsiaalpartnerite osalemine ja roll juhatuses ning 

kodanikuühiskonna organisatsioonide võimalik kutsumine juhatuse koosolekutele; 

 vaatlejate võimalus osaleda juhatuse ettevalmistavas töös; 

 esindajate või vaatlejate asendamise võimalus; 

 juhatuse poolt koostatavate konverentsi täiskogu järelduste alus; 

 juhatuse koosolekute dokumentide saatmise tähtajad; 

 ekspertide roll. 

Vastustes tõi eesistuja esile järgmist: 

 seoses kutsutud vaatlejate osalemisega viitas eesistuja sõnastusele 

ühisdeklaratsioonis, mida ei saa töömeetodites muuta, kuid märkis, et praktikas 

püüab juhatus olla võimalikult läbipaistev ja kaasav ning põhimõtteliselt jätkab seni 

järgitud tava kutsuda vaatlejaid Regioonide Komiteest, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteest ning sotsiaalpartnerite seast kõigile juhatuse koosolekutele; 

 juhatuse koosoleku valmistavad ette kaaseesistujad; vajaduse korral pöörduvad nad 

alaliste ja kutsutud vaatlejate poole, et need saaksid oma panuse anda või arutelus 

osaleda; 

 kooskõlas sellega, mis oli kirjas kolme institutsiooni juhtide kutses juhatuse 

esimesele koosolekule, ei saa esindajaid ega vaatlejaid asendada; kuid tehakse 

selline kompromiss, et kui nad ei saa osaleda, võib keegi teine nende asemel 

koosolekut jälgida, ent ainult kuulajana; 
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 ühisdeklaratsioonis ei ole ette nähtud kodanikuühiskonna organisatsioonide 

osalemist juhatuses; konverentsi täiskogul peaksid nad aga siiski olema esindatud; 

 dokumendid saadetakse kaks tööpäeva ette; 

 töömeetodites nähakse ette võimalus kaasata ja kutsuda osalema eksperte; seda 

küsimust käsitletakse eelkõige kodanike paneelarutelude korraldamise kontekstis; 

 konverentsi täiskogu järeldustega seotud küsimusi tuleks käsitleda konverentsi 

täiskogu istungi eeskirjade peatükis. 

 

Kokkuvõte 

Juhatus kinnitas kaaseesistujate esitatud juhatuse töömeetodite kavandi muudatusteta. 

 

Selle päevakorrapunkti järgmises osas tutvustas kaaseesistuja Guy Verhofstadt oma 

ettepanekut kodukorra ülejäänud komponentide, täpsemalt konverentsi täiskogu ja 

kodanike osalemise kohta (kodanike paneelarutelud ja digiplatvorm). Ta tutvustas käesoleva 

ettepaneku põhielemente seoses konverentsi, kodanike ürituste ja kodanike 

paneelarutelude põhimõtete, tagasisidemehhanismi, noorte osaluse, digiplatvormi, 

konverentsi täiskogu koosseisu ja korralduse, läbipaistvuse ja järelduste esitamisega. 

Kodanike paneelarutelude puhul tegi ta ettepaneku, et eeskirjades oleksid sätestatud ainult 

peamised põhimõtted ning et täpne praktiline korraldus võiks lõpuks sisalduda eraldi 

dokumendis. 

Kaaseesistujad Ana Paula Zacarias ja Dubravka Šuica tänasid kaaseesistujat Guy Verhofstadti 

tema ettepaneku eest, mida tuleks edasi arutada ja analüüsida koos teiste esindajate ja 

vaatlejate panustega. Ana Paula Zacarias tuletas samuti meelde, et kodukorra aluseks on 

ühisdeklaratsioon, ning rõhutas üleskutset luua lihtne juhtimisstruktuur. Osalejatel paluti 

järgneva arutelu käigus väljendada oma seisukohti, märkusi ja ideid ning esitada oma 

panused kirjalikult järgmistel päevadel, et kaaseesistujad saaksid koostada ühise 

ettepaneku, mis esitatakse juhatuse järgmisel koosolekul. 

Järgnenud arutelu käigus tõstatati muu hulgas järgmised küsimused: 

 konverentsi täiskogu ja selle osade suurus ja koosseis; 

 konverentsi täiskogu roll ja selle järeldused; 

 Euroopa kodanike paneelarutelude koosseis ja valik; 

 seos digiplatvormi kaudu saadud panuste ning kodanike paneelarutelude ja täiskogu 

päevakordade vahel; 

 kandidaatriikide ja teiste ELiga tihedates suhetes olevate riikide osalemine; 



Koondaruanne, 7. aprill 2021 

6 

  ET 

 konverentsi ajakava, võttes arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud olukorda; 

Vastuses kutsus eesistuja Ana Paula Zacarias üles toimima pragmaatiliselt, et eeskirjad 

hiljemalt 9. maiks heaks kiita, ning tuletas meelde, et konverentsi keskmes on kodanikud. 

 

Kokkuvõte 

Kaaseesistuja Guy Verhofstadt esitas konverentsi kodukorra kohta oma ettepaneku. 

Tuginedes järgnenud arutelule ning juhatuse esindajate ja vaatlejate eeldatavale 

kirjalikule panusele, koostab ühissekretariaat konverentsi kodukorra teksti kavandi ja 

esitab selle kaaseesistujatele, et seejärel juhatuse järgmisel koosolekul esitada 

kaaseesistujate ühine ettepanek ja kiita kodukord heaks hiljemalt 9. maiks. 

 

 

3. 9. mai üritus 

Selle päevakorrapunkti arutelu juhatas Euroopa Parlamendi liige Guy Verhofstadt 

(kaaseesistuja) ning ta tõi esile 9. mail toimuva konverentsi avaürituse peamised aspektid: 

 üritus toimub Euroopa Parlamendi ruumides Strasbourgis; 

 see korraldatakse hübriidformaadis (kestab ligikaudu 2 tundi), mis muudab selle 

vaatajate jaoks kaasaegseks, dünaamiliseks ja ainulaadseks sündmuseks; 

 kolme institutsiooni vastavad kommunikatsioonitalitused esitavad ühise 

sekretariaadi kaudu eelseisval juhatuse koosolekul selle kohta oma ettepaneku. 

 

 

Kokkuvõte 

Kolme institutsiooni kommunikatsioonitalituste ülesanne on valmistada ette ühine 

ettepanek 9. mail 2021 toimuvaks avaürituseks ja esitada see ühissekretariaadi kaudu 

kaaseesistujatele, et juhatuse järgmisel koosolekul esialgne kava heaks kiita. 
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Eesistuja märkis, et enne konverentsi algust tuleb kavandada juhatuse koosolek, et kiita 

heaks kodukord ja võtta vastu koosolekute kalender. Juhatuse järgmine koosolek toimub 

22. aprillil1. 

 

Kokkuvõte Juhatuse järgmine koosolek toimub 22. aprillil. 

 

Euroopa Parlamendi liige Guy Verhofstadt (kaaseesistuja) lõpetas koosoleku. 

 

 

Kontaktisik: Eva-Maria Poptcheva, ühissekretariaadi liige 

                                                           
1Vastavalt kaaseesistujate kokkuleppele. 
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