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Muistio Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin johtokunnan toisesta 

kokouksesta 

Keskiviikko 7. huhtikuuta 2021 

Klo 17.00‒20.00, Euroopan parlamentin Spinelli-rakennus (kokoussali 5G3, hybridikokous) 

Osallistujat: ks. osallistujaluettelo liitteessä 

Tiivistelmä ja päätelmät: 
 
Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin johtokunta piti toisen kokouksensa 
7. huhtikuuta 2021 Euroopan parlamentin Spinelli-rakennuksessa (hybridimuodossa). 
 

Toisen kokouksen yhteispuheenjohtajina toimivat demokratiasta ja väestökehityksestä 
vastaava komission varapuheenjohtaja Dubravka ŠUICA, Portugalin EU-asioista vastaava 
valtiosihteeri Ana Paula Zacarias ja Euroopan parlamentin jäsen Guy Verhofstadt. Guy 
Verhofstadt avasi kokouksen ja päätti sen. 
 

Edustajien edellisessä kokouksessa pyytämien mukautusten täytäntöönpanon ja komission 
yksiköiden toimittamien lisäselvitysten ja vastausten jälkeen johtokunta hyväksyi 
monikielisen digitaalisen foorumin, peruskirjan ja kolmen toimielimen viestintäyksiköiden 
sopiman ja yhteisen sihteeristön vahvistaman visuaalisen ilmeen, jotta foorumi voidaan 
käynnistää virallisesti 19. huhtikuuta 2021. 
 

Johtokunta hyväksyi puheenjohtajien tekemän ehdotuksen johtokunnan työmenetelmiksi 
muutoksitta. 
 

Puheenjohtaja Guy Verhofstadt esitteli ehdotuksensa konferenssin työjärjestykseksi. Tämän 
jälkeen käytävän keskustelun ja johtokunnan edustajien ja tarkkailijoiden odotettavissa 
olevien kirjallisten kannanottojen perusteella yhteinen sihteeristö laatii ehdotuksen 
konferenssin työjärjestykseksi ja toimittaa sen yhteispuheenjohtajille, jotta 
yhteispuheenjohtajien yhteinen ehdotus voitaisiin esittää seuraavassa johtokunnan 
kokouksessa ja työjärjestys voitaisiin hyväksyä viimeistään 9. toukokuuta. 
 

Kolmen toimielimen viestintäyksiköiden tehtävänä on laatia 9. toukokuuta järjestettävää 
avajaistapahtumaa koskeva yhteinen ehdotus ja toimittaa se yhteisen sihteeristön 
välityksellä yhteispuheenjohtajille, jotta ohjelmaluonnos voitaisiin hyväksyä seuraavassa 
johtokunnan kokouksessa. 
 

Johtokunnan seuraava kokous pidetään 22. huhtikuuta. 
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Euroopan parlamentin jäsen Guy Verhofstadt (yksi puheenjohtajista) avasi kokouksen. 

 

1. Monikielisen digitaalisen foorumin hyväksyminen (mukaan lukien peruskirja) 

Komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica (yksi puheenjohtajista) johti tämän, 

digitaalista foorumia koskevan esityslistan kohdan käsittelyä. Puheenjohtaja korosti, että 

johtokunnan viime kokouksessa esille otetut kysymykset oli otettu huomioon, joten foorumi 

voidaan käynnistää 19. huhtikuuta ja sen toiminta voi alkaa kolme viikkoa ennen 

9. toukokuuta pidettävää konferenssin avajaistapahtumaa. Hän totesi seuraavaa: 

 Luetteloon on lisätty kaksi uutta aihetta (muuttoliike sekä koulutus, kulttuuri, 

nuoriso ja urheilu), joten siihen kuuluu nyt 10 aihetta. Joitakin aiheita mukautettiin 

siten, että niissä viitataan nimenomaisesti oikeusvaltioperiaatteeseen ja 

turvallisuuteen sekä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja työllisyyteen. 

 Foorumilta löytyy myös konferenssia ja sen hallintoa koskevia tietoja ja asiakirjoja 

sekä digitaalisen foorumin käyttöön liittyviä tärkeimpiä asiakirjoja ja tukea. 

 Muiden kuin EU-kansalaisten osallistumisen osalta foorumilla ei ole maarajoituksia, 

ja moderaattorit soveltavat käytännönläheistä toimintatapaa. Tämä on tärkeää, jotta 

myös EU:n ulkopuolella asuvat EU-kansalaiset voivat osallistua. Moderaattorit 

valvovat kuitenkin tarkoin, että keskustelu pysyy konferenssille asetetuissa rajoissa ja 

että tarvittaessa sisältöä voidaan jättää analysoimatta tai harkita lisätoimenpiteitä. 

 Muiden kuin virallisten kielten käytön osalta hän korosti, että foorumi toimii 

virallisilla kielillä, mutta käytössä on teknisiä ratkaisuja, joiden avulla asianomaiset 

jäsenvaltiot voivat tukea foorumia tällaisten panosten nopeassa havaitsemisessa, 

kääntämisessä ja lataamisessa verkkoon. 

 

Euroopan komission viestinnän pääosaston pääjohtajaa ja varapääjohtajaa pyydettiin 

antamaan lisäselvityksiä aiemmin esitettyihin kysymyksiin ja johtokunnan jäsenten 

keskustelun aikana esittämiin uusiin kommentteihin. He kommentoivat asiaa seuraavasti: 

 Väärinkäytön varalta on otettu käyttöön useita toimenpiteitä. Monikielinen 

moderointiryhmä valvoo trolleja, valeuutisia ja vihapuhetta. Moderointi toteutetaan 

jälkikäteen läpinäkyvästi. Käyttäjät voivat myös itse ilmoittaa epäasianmukaisesta 

sisällöstä, ja päivittäisten kannanottojen kiintiöjärjestelmä voisi estää botteja tai 

muita organisoituja kampanjoita horjuttamasta foorumia. Tavoitteena on, että 

epäasianmukainen sisältö saadaan poistettua muutaman tunnin ja enintään yhden 

vuorokauden kuluessa. 

 Foorumilla esitettyjen kannanottojen analysoinnissa apuna on komission yhteisen 

tutkimuskeskuksen kehittämä tekstinlouhintaa koskeva tekoäly. Tämä ei korvaa 

ihmisen toimintaa, mutta auttaa ideoiden ja ehdotusten tunnistamisen, lajittelun ja 

luokittelun ensimmäisessä vaiheessa. Kaikki tapahtumat olisi sen vuoksi 

rekisteröitävä ja niistä olisi ilmoitettava foorumilla. Tapahtumien järjestäjien on 

muunnettava keskustelut konkreettisiksi ideoiksi. Sen jälkeen niistä laaditaan 

helposti saavutettavat raportit, jotka yhteinen sihteeristö viimeistelee johtokunnan 



Kokousmuistio 7.4.2021 

3 

  FI 

valvonnassa. Ideoista ja tapahtumista laadittuja analyysejä hyödynnetään 

kansalaispaneelien ja täysistunnon keskusteluissa. 

 Kansallisista tapahtumista ilmoitetaan selkeästi ja ne ovat helposti tunnistettavissa, 

ja foorumilla on erityinen yhteyspiste, joka mahdollistaa tapahtumien luomisen. 

 Foorumilla olevissa kannanotoissa näkyy kannanottoa kommentoineiden ja sitä 

kannattaneiden henkilöiden määrä, ja kannanottoja koskevia reaaliaikaisia tilastoja 

on saatavilla säännöllisesti. Käyttäjillä on myös muita keinoja seurata, mitä heidän 

panokselleen tapahtuu, ja he saavat palautetta muun muassa ilmoitusten ja 

uutiskirjeiden avulla. 

 Kansallisten ja toimielinten järjestämien tapahtumien näkyvyyden varmistamiseksi 

käytössä on värikoodijärjestelmä ja yhteyspiste, joka mahdollistaa tapahtumien 

luomisen. 

 Kaikkien tapahtumien, myös muiden kumppanien ja kansalaisjärjestöjen järjestämien 

tapahtumien apuna toimii neuvontapalvelu, josta kaikki järjestäjät saavat käyttöönsä 

toimintavälineitä ja ohjeita siitä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Järjestäjien omat 

logot voivat olla esillä konferenssin logon rinnalla, kunhan konferenssin visuaalinen 

ilme varmistetaan aina konferenssin virallisella logolla. 

 Asiat, jotka liittyvät mahdolliseen oikeuteen valittaa moderaattorien tekemistä 

päätöksistä, saatetaan yhteisen sihteeristön käsiteltäväksi, jos tapaus on erityisen 

arkaluonteinen. 

 

Puheenjohtaja Guy Verhofstadt totesi, että suurimpaan osaan aiemmin esiin tuoduista 

huolenaiheista oli vastattu ja että foorumille voitaisiin näyttää vihreää valoa. Hän katsoi, 

että johtokunta saattaa vastaisuudessa joutua käsittelemään esiin nousevia ongelmallisia 

kysymyksiä, sillä foorumi on uraauurtava konferenssin vauhdittaja. 

Puheenjohtaja Ana Paula Zacarias oli samaa mieltä siitä, että mukautuksilla on vastattu 

useimpiin esitettyihin huolenaiheisiin. Hän kiitti viestinnän pääosastoa siltä saaduista 

vastauksista ja sen suuresta työstä tämän merkityksellisen välineen tarjoamiseksi. Hän 

korosti myös, että on tärkeää käynnistää tämä uusi väline 19. huhtikuuta ja että tarvittaessa 

siihen voidaan tehdä myöhemmin mukautuksia ja muutoksia. 

Puheenjohtaja Dubravka Šuica totesi lopuksi, että johtokunta on valmis hyväksymään sen. 

Hän lisäsi, että käynnistämisen yhteydessä pidetään lehdistötilaisuus, jossa foorumi 

esitellään. Tätä ennen asiasta julkaistaan yhteinen artikkeli ja järjestetään mediakampanja. 

 

Päätelmä: 

Edustajien edellisessä kokouksessa pyytämien mukautusten täytäntöönpanon ja 

komission yksiköiden toimittamien lisäselvitysten ja vastausten jälkeen johtokunta 

hyväksyi monikielisen digitaalisen foorumin sekä peruskirjan ja kolmen toimielimen 

viestintäyksiköiden sopiman ja yhteisen sihteeristön vahvistaman visuaalisen ilmeen, jotta 

foorumi voidaan käynnistää virallisesti 19. huhtikuuta 2021. 
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2. Johtokunnan työmenetelmien hyväksyminen ja konferenssin täysistuntojen sekä 

EU:n kansalaispaneelien työjärjestysten esittely 

Portugalin valtiosihteeri Ana Paula Zacarias (yksi puheenjohtajista) johti tämän esityslistan 

kohdan käsittelyä. Puheenjohtaja korosti, että yhteinen julistus muodostaa perustan 

työjärjestykselle ja että konferenssin työjärjestys koostuu kolmesta osasta: johtokunnan 

työmenetelmät, kansalaisten osallistuminen (monikielinen digitaalinen foorumi ja 

eurooppalaiset kansalaispaneelit) ja konferenssin täysistunto. 

Puheenjohtaja esitteli johtokunnan työmenetelmiä koskevan luvun pääkohdat (johtokunnan 

kokoonpano, työmenetelmät, yhteinen sihteeristö, mahdollisuus palkata asiantuntijoita, 

kokouskutsu, kokouskalenteri ja esityslista, asiakirjat, kokousten kulku, avoimuus ja 

kokouspaikka). 

Puheenjohtaja kehotti päättämään nopeasti työjärjestyksestä siten, että johtokunnan 

työmenetelmät hyväksytään tämänpäiväisessä kokouksessa ja kahta muuta työjärjestyksen 

osaa analysoidaan lähiviikkoina, jotta työjärjestys saataisiin hyväksyttyä kokonaisuudessaan 

viimeistään 9. toukokuuta. 

Tämän jälkeen käydyssä keskustelussa esitettiin kysymyksiä muun muassa seuraavista 

seikoista: 

 tarkkailijoiden, erityisesti työmarkkinaosapuolten, osallistuminen ja rooli 

johtokunnassa sekä järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajien mahdollinen 

kutsuminen johtokunnan kokouksiin; 

 tarkkailijoiden mahdollisuus osallistua johtokunnan valmistelutyöhön; 

 edustajien tai tarkkailijoiden mahdolliset sijaiset; 

 pohja johtokunnan laatimille konferenssin täysistunnon päätelmille; 

 määräajat asiakirjojen lähettämiseksi johtokunnan kokouksiin; 

 asiantuntijoiden rooli. 

Vastauksessaan puheenjohtaja totesi seuraavaa: 

 Kutsuttujen tarkkailijoiden osallistumisen suhteen puheenjohtaja viittasi yhteisen 

julistuksen sanamuotoon, jota ei voida muuttaa työmenetelmissä, mutta totesi, että 

käytännössä johtokunta pyrkii toimimaan mahdollisimman avoimesti ja osallistavasti 

ja periaatteessa jatkamaan tähänastista käytäntöä kutsua tarkkailijoita alueiden 

komiteasta, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta ja työmarkkinaosapuolista 

kaikkiin johtokunnan kokouksiin. 

 Yhteispuheenjohtajat valmistelevat johtokunnan kokoukset. Tarvittaessa he ottavat 

yhteyttä pysyviin ja kutsuttuihin tarkkailijoihin kommentteja tai keskustelua varten. 

 Kuten kolmen puheenjohtajan lähettämässä kutsukirjeessä johtokunnan 

ensimmäiseen kokoukseen todettiin, edustajilla tai tarkkailijoilla ei voi olla sijaisia. 

Kompromissin hengessä todettiin, että jos he eivät voi osallistua, toinen henkilö voi 

seurata kokousta heidän sijastaan, mutta vain kuuntelutilassa. 
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 Yhteisessä julistuksessa ei määrätä kansalaisjärjestöjen osallistumisesta 

johtokuntaan. Niiden olisi kuitenkin oltava edustettuina konferenssin täysistunnossa. 

 Asiakirjat lähetetään kaksi työpäivää etukäteen. 

 Työmenetelmiin sisältyy mahdollisuus palkata asiantuntijoita ja kutsua heitä 

kokouksiin. Tätä kysymystä käsitellään erityisesti kansalaispaneelien järjestämisen 

yhteydessä. 

 Kysymyksiä konferenssin täysistunnon päätelmistä olisi käsiteltävä konferenssin 

täysistuntoa koskevassa työjärjestyksen luvussa. 

 

Päätelmä: 

Johtokunta hyväksyi puheenjohtajien ehdotuksen johtokunnan työmenetelmiksi 

muutoksitta. 

 

Tämän kohdan seuraavassa osassa puheenjohtaja Guy Verhofstadt esitteli ehdotuksensa, 

joka koskee työjärjestyksen muita osia, erityisesti konferenssin täysistuntoa ja kansalaisten 

osallistumista (kansalaispaneelit ja digitaalinen foorumi). Hän esitteli ehdotuksen 

pääkohdat, jotka liittyvät konferenssin periaatteisiin, kansalaistapahtumiin ja 

kansalaispaneeleihin, palautemekanismiin, nuorten osallistumiseen, digitaaliseen foorumiin, 

konferenssin täysistunnon kokoonpanoon ja organisaatioon, läpinäkyvyyteen ja päätelmien 

esittämiseen. 

Kansalaispaneelien osalta hän ehdotti, että työjärjestyksessä vahvistettaisiin ainoastaan 

pääperiaatteet ja että tarkat käytännön järjestelyt voitaisiin sisällyttää erilliseen asiakirjaan. 

Muut puheenjohtajat Ana Paula Zacarias ja Dubravka Šuica kiittivät puheenjohtaja Guy 

Verhofstadtia tämän ehdotuksesta, josta on vielä keskusteltava ja jota on analysoitava 

yhdessä muiden edustajien ja tarkkailijoiden kanssa. Ana Paula Zacarias muistutti myös, että 

yhteinen julistus on työjärjestyksen perusta, ja viittasi kehotukseen luoda ”kevyt 

hallintorakenne”. Osallistujia pyydettiin tätä seuranneen keskustelun aikana esittämään 

näkemyksiään, kommenttejaan ja ideoitaan ja toimittamaan kannanottonsa kirjallisina 

lähipäivinä, jotta puheenjohtajat voivat laatia yhteisen ehdotuksen, joka esitetään 

seuraavassa johtokunnan kokouksessa. 

Tämän jälkeen käydyssä keskustelussa esitettiin kysymyksiä muun muassa seuraavista 

seikoista: 

 konferenssin täysistunnon ja sen osien koko ja kokoonpano; 

 konferenssin täysistunnon rooli ja sen päätelmät; 

 eurooppalaisten kansalaispaneelien kokoonpano ja valinta; 

 digitaalisen foorumin kautta saatujen kannanottojen yhteys kansalaispaneelin ja 

täysistunnon esityslistoihin; 

 ehdokasmaiden ja muiden sellaisten valtioiden osallistuminen, joilla on läheiset 

suhteet EU:hun; 
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 konferenssin aikataulu, jossa otetaan huomioon koronaviruspandemian aiheuttama 

tilanne. 

Vastauksessaan puheenjohtaja Ana Paula Zacarias kehotti noudattamaan käytännönläheistä 

toimintatapaa, jotta työjärjestys voitaisiin hyväksyä viimeistään 9. toukokuuta, ja muistutti, 

että kansalaiset ovat konferenssin keskiössä. 

 

Päätelmä: 

Puheenjohtaja Guy Verhofstadt esitteli ehdotuksensa konferenssin työjärjestykseksi. 

Tämän jälkeen käytävän keskustelun ja johtokunnan edustajien ja tarkkailijoiden 

odotettavissa olevien kirjallisten kannanottojen perusteella yhteinen sihteeristö laatii 

ehdotuksen konferenssin työjärjestykseksi ja toimittaa sen yhteispuheenjohtajille, jotta 

yhteispuheenjohtajien yhteinen ehdotus voitaisiin esittää seuraavassa johtokunnan 

kokouksessa ja työjärjestys voitaisiin hyväksyä viimeistään 9. toukokuuta. 

 

3. 9. toukokuuta järjestettävä tapahtuma 

Euroopan parlamentin jäsen Guy Verhofstadt (yksi puheenjohtajista) johti tämän esityslistan 

kohdan käsittelyä ja kertoi 9. toukokuuta pidettävän konferenssin avajaistapahtuman 

pääkohdista: 

 Tapahtuma järjestetään Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa. 

 Se järjestetään hybridimuodossa (kesto noin kaksi tuntia), joten katsojille on tarjolla 

moderni, dynaaminen ja omintakeinen tapahtuma. 

 Kaikkien kolmen toimielimen viestintäyksiköt esittävät yhteisen sihteeristön 

välityksellä ehdotuksen tulevassa johtokunnan kokouksessa. 

 

Päätelmä: 

Kolmen toimielimen viestintäyksiköiden tehtävänä on laatia 9. toukokuuta 2021 

järjestettävää avajaistapahtumaa koskeva yhteinen ehdotus ja toimittaa se yhteisen 

sihteeristön välityksellä yhteispuheenjohtajille, jotta ohjelmaluonnos voitaisiin hyväksyä 

seuraavassa johtokunnan kokouksessa. 
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Puheenjohtaja totesi, että ennen konferenssin käynnistämistä on suunniteltava johtokunnan 

kokous työjärjestyksen ja kokouskalenterin hyväksymiseksi. Johtokunnan seuraava kokous 

pidetään 22. huhtikuuta1. 

 

Päätelmä: Johtokunnan seuraava kokous pidetään 22. huhtikuuta. 

 

Euroopan parlamentin jäsen Guy Verhofstadt (yksi puheenjohtajista) päätti kokouksen. 

 

 

Yhteydenotot: Eva-Maria Poptcheva, yhteisen sihteeristön jäsen 

  

                                                           
1 Kuten yhteispuheenjohtajat ovat sopineet. 
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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 

  



Kokousmuistio 7.4.2021 

9 

  FI 

 

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), (remote participation) 
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 EU Affairs Committee of the German Bundestag 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI), (remote participation) 
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