
Tulevik on 
sinu kätes

Euroopa tuleviku teemalise konverentsi mitmekeelse 
digiplatvormi tutvustus 

See on Euroopa tuleviku teemalise konverentsi tegevuse keskpunkt. 
Siin saate jagada oma ideid, leida üritusi, lugeda konverentsi kõigile 
üritustele esitatud panuseid ning jälgida konverentsi edusamme. 
See kõik on võimalik ELi 24 ametlikus keeles.

Siin saate luua sidemeid, arendada ideid koos teistega ning 
avaldada arvamust Euroopa tuleviku kohta. Kõik konverentsi, muu 
hulgas kodanike, kohalike ürituste, Euroopa kodanike foorumite ja 
konverentsi täiskogu raames saadud panused kogutakse kokku ja 
need on kõigile näha. 

Platvormi ülesehitus põhineb peamistel aruteluteemadel: 
(kliimamuutused ja keskkond; tervishoid; tugevam majandus, 
sotsiaalne õiglus ja töökohad; EL maailmas; väärtused ja õigused, 
õigusriik, julgeolek; digipööre; Euroopa demokraatia; ränne; haridus, 
kultuur, noored ja sport). Neid teemasid saab täiendada vaba teksti 
kastis, et igaüks saaks lisada enda jaoks olulisi valdkondi. 
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Ütle sõna sekka https://futureu.europa.eu
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Ütle sõna sekka

Sellel platvormil saate:

Jagada oma ideid 
ja toetada või 
kommenteerida 
teiste ideid teile 
sobivas keeles. 
Sellest sünnib kogu 
Euroopa kodanike 
endi vahel tõeliselt 
rahvusvaheline arutelu.

Tutvuda (digi- 
või füüsiliste või 
kombineeritud vormis) 
ürituste kaardiga ja 
registreeruda.

Laadida üles teavet 
oma ürituste 
kohta – pidage 
kinni konverentsi 
põhimõtetest ja jagage 
platvormil tulemusi, et 
avada arutelu laiemale 
publikule.

Milline on platvormi roll konverentsil?

Mitmekeelse digiplatvormi eesmärk on saada võimalikult suur osalejaskond, edendada 
kodanike vahel tõeliselt üleeuroopalist arutelu ning tagada konverentsi läbipaistvus ja 
ühtaegu võimalus sellega hõlpsasti liituda.

See on avatud kõigile kodanikele, avaliku sektori osalistele (ELi institutsioonid, riikide 
parlamendid ja kohalikud omavalitsused) ning kodanikuühiskonnale nii Euroopa, riigi kui ka 
kohalikul tasandil. Osalema julgustatakse võimalikult palju eri taustaga inimesi. Platvorm 
austab täielikult kasutajate eraelu puutumatust ja järgib ELi andmekaitse-eeskirju.

See hõlbustab alt-üles kodanikukeskset tegevust ja üldsuse juurdepääsu kõigile 
ürituste tulemustele. Platvorm hoolitseb selle eest, et kogu ELis peetavad arutelud 
jõuavad ELi institutsioonide otsustajateni. 

Kuidas platvormile juurde pääseda? 

Platvormil kajastatud ideid ja ürituste kohta esitatud teavet saab igaüks lugeda ja 
sirvida, kuid panuse andmiseks (ideede esitamiseks või ürituste korraldamiseks) on 
vaja registreeruda. Kasutajad saavad registreeruda süsteemi EU Login kaudu või sisse 
logida sotsiaalmeedia vahendusel.

Logige juba täna sisse Euroopa tuleviku teemalise konverentsi 
platvormile ja ütle sõna sekka. 

#TheFutureIsYours 

https://futureu.europa.eu

© Euroopa Liit, 2021
Selle dokumendi taaskasutamine on lubatud, kui on viidatud allikale ja märgitud kõik muudatused 
(Creative Commons Attribution 4.0 International Licence). Selliste elementide kasutamiseks või 
paljundamiseks, mis ei kuulu Euroopa Liidule, võib olla vaja taotleda luba otse asjaomaselt õiguste 
omajalt. Kõik pildid © Euroopa Liit, kui ei ole märgitud teisiti. Ikoonid © Flaticon – kõik õigused kaitstud.

Print ISBN 978-92-76-36091-9 doi:10.2775/307873 NA-03-21-186-ET-C
PDF ISBN 978-92-76-36065-0 doi:10.2775/08468 NA-03-21-186-ET-N

https://futureu.europa.eu

	Tulevik on sinu kätes
	Euroopa tuleviku teemalise konverentsi mitmekeelse digiplatvormi tutvustus  
	Sellel platvormil saate: 
	Milline on platvormi roll konverentsil? 
	Kuidas platvormile juurde pääseda?  


