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Muistio Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin johtokunnan ensimmäisestä 
kokouksesta (järjestäytymiskokous) 

Keskiviikko 24. maaliskuuta 2021 

17.00‒19.00, Europa-rakennus (kokoussali S7, hybridikokous) 

Osallistujat: ks. osallistujaluettelo liitteessä 

Tiivistelmä ja päätelmät: 
 

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin johtokunta piti ensimmäisen kokouksensa 
(järjestäytymiskokouksen) 24. maaliskuuta 2021 neuvoston rakennuksessa 
(hybridimuodossa) EU:n toimielinten kolmen puheenjohtajan lähettämän kutsukirjeen 
pohjalta. Johtokunta valvoo konferenssin työtä, etenemistä ja organisaatiota. 

 

Ensimmäinen kokous pidettiin rakentavassa ja myönteisessä hengessä, ja sen 
yhteispuheenjohtajina toimivat Portugalin EU-asioista vastaava valtiosihteeri Ana Paula 
ZACARIAS, komission varapuheenjohtaja Dubravka ŠUICA ja Euroopan parlamentin jäsen 
Guy VERHOFSTADT. Osallistujat vahvistivat olevansa sitoutuneita osallistavaan ja avoimeen 
yhteistyöhön tehdäkseen konferenssista menestyksen ja korostivat, että johtokunnan on 
työskenneltävä yhtenä toimijana. 

 

Johtokunta otti ensimmäiset askeleet varmistaakseen, että kansalaiset voivat pian antaa 
panoksensa konferenssiin, erityisesti monikielisellä digitaalisella foorumilla. Osallistujat 
olivat erittäin tyytyväisiä foorumiin, ja kaikki kannattivat sen pikaista käynnistämistä. Ennen 
johtokunnan seuraavaa kokousta tehdään vielä ehdotuksia aiheiden esittelyyn liittyvien 
kysymysten ratkaisemiseksi, jotta voitaisiin vahvistaa foorumin käynnistäminen 
19. huhtikuuta 2021. Johtokunta päätti jättää visuaalista ilmettä koskevan päätöksen 
tekemisen yhteiselle sihteeristölle, joka saa tukea toimielinten viestintäyksiköiltä. 

 

Johtokunta keskusteli Strasbourgissa 9. toukokuuta mahdollisesti järjestettävästä virallisesta 
tapahtumasta sekä konferenssin mahdollisesta ensimmäisestä täysistunnosta 
10. toukokuuta (riippuen koronaviruspandemian vuoksi määrätyistä rajoituksista). Se 
keskusteli myös sisäisistä työmenetelmistään ja täysistunnon työmenetelmistä. Konferenssin 
(johtokunta ja täysistunto) työmenetelmiä varten laaditaan ehdotus, josta on tarkoitus 
keskustella ja joka on määrä hyväksyä johtokunnan seuraavassa kokouksessa. 

 

Johtokunnan seuraava kokous on määrä järjestää 7. huhtikuuta 2021. 
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1. Avauspuheenvuorot ja keskustelu 

Kaikki edustajat ja tarkkailijat käyttivät tässä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa lyhyet 
avauspuheenvuorot. Kaikki vahvistivat olevansa sitoutuneita osallistavaan ja avoimeen 
yhteistyöhön tehdäkseen konferenssista menestyksen. 

Portugalin valtiosihteeri Ana Paula ZACARIAS (yksi puheenjohtajista) johti tämän esityslistan 
kohdan käsittelyä ja tähdensi tarvetta työskennellä yhdessä avoimella ja osallistavalla 
tavalla. Hän totesi, että työskentely perustuu yhteiseen julistukseen. 

Yhteispuheenjohtajat korostivat, että konferenssi tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden 
viitoittaa yhteinen tie tulevaisuuteen, kun kaikki kolme EU:n toimielintä antavat 
ensimmäistä kertaa kansalaisille suoran vaikutuskanavan Euroopan tulevaisuuteen. 

He korostivat, että prosessissa on toimittava innovatiivisesti, ja muistuttivat, että 
tavoitteena on asettaa kansalaiset asioiden käsittelyn keskiöön. Johtokunnan roolia 
konferenssin ohjaajana pidettiin ratkaisevan tärkeänä samoin kuin tarvetta työskennellä 
yhtenä toimijana. 

Johtokunnan edustajat painottivat, että tärkein tavoite on ottaa kansalaiset mukaan koko 
prosessiin. He tähdensivät vuorovaikutteisen viestinnän sekä avoimen, osallistavan ja 
käyttäjäystävällisen järjestelmän tarvetta. Johtokunta oli tyytyväinen peruskirjaan, jota 
kaikkien toimintaan osallistuvien on noudatettava. Korostettiin, että konferenssin olisi 
kuunneltava myös kritiikkiä. Lisäksi sen olisi pysyttävä valppaana laittoman sisällön ja 
vihapuheen suhteen. Johtokunnan mukaan on myös tärkeää, että kansalaisia osallistuu 
konferenssin täysistuntoihin. 

Jotkut edustajista viittasivat tiukkaan aikatauluun ja tarpeeseen käydä neuvottelut vuoden 
loppuun mennessä, jotta yhteispuheenjohtajille esitettävä yhteinen raportti ehditään 
valmistella kevääseen 2022 mennessä Ranskan puheenjohtajakaudella. 

Eräät johtokunnan edustajat ilmaisivat tyytyväisyytensä osallistavaan toimintatapaan, joka 
kattaa kaikki Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät ja kansalliset parlamentit. Lisäksi 
painotettiin, että jäsenvaltiot ovat osoittaneet suurta kiinnostusta konferenssia kohtaan. 

Toiset edustajat olivat tyytyväisiä toimielinten väliseen yhteistyöhön tässä innovatiivisessa 
prosessissa, joka voidaan nähdä myös eräänlaisena hajautettuna strategisena 
ennakointihankkeena. Muutamat edustajat totesivat, että tulokset on muunnettava 
konkreettisiksi toimiksi, muun muassa toimielinten omien työohjelmien kautta. 

Jotkut tarkkailijat korostivat, että prosessissa ei voi olla kyse pelkästä kuuntelusta, vaan sen 
on tarjottava mahdollisuus asioiden käsittelyyn ja dynaamiseen Euroopan tason 
keskusteluun. He lisäsivät, että unionista ja sen arvoista on olemassa täysin erilaisia 
näkemyksiä, joita on tarpeen käsitellä. He painottivat kuitenkin, että erilaisista näkemyksistä 
huolimatta konferenssia olisi lähestyttävä avoimella ja myönteisellä asenteella ja 
keskityttävä unionin tuomiseen lähemmäs kansalaisia, samalla kun pidetään mielessä 
toissijaisuusperiaate. Lisäksi todettiin, että prosessin on menestyäkseen oltava 
kunnianhimoinen, läpinäkyvä ja avoin kaikille. 

Eräät tarkkailijat viittasivat myös myönteisiin kokemuksiin, joita Euroopan alueet ovat 
saaneet kansalaisten osallistumisesta, ja korostivat kansallisten parlamenttien keskeistä 
roolia ja niiden erityistä yhteyttä kansalaisiin. He tähdensivät, että on katsottava myös 
Euroopan ulkopuolelle ja että konferenssin menettelyn olisi oltava avoin.  
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Päätelmä: Edustajat ja tarkkailijat vahvistivat olevansa sitoutuneita osallistavaan ja 

avoimeen yhteistyöhön tehdäkseen Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista 

menestyksen. 

Lisäksi todettiin, että neuvoston tulevat puheenjohtajavaltiot osallistuvat prosessiin tiiviisti, 
joten on tärkeää vahvistaa kansallisten hallitusten ja kansallisten parlamenttien välistä 
yhteistyötä. 

Euroopan alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean tukea korostettiin, samoin kuin 

niiden valmiutta hyväksyä yhteisen julistuksen periaatteet ja edistää prosessia aktiivisesti. 

Todettiin, että Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kokemukset toimimisesta välittäjänä 

työnantajien, työntekijöiden ja kansalaisten välillä toisivat konferenssille lisäarvoa. 

Lisäksi tähdennettiin, että työmarkkinaosapuolet on otettava mukaan konferenssin työhön, 

jotta johtokuntaan saadaan tuotua toimielinten ulkopuolinen näkökulma. Lopuksi todettiin, 

että on tärkeää keskustella aiheista, jotka liittyvät talouteen, työmarkkinoihin ja sosiaalisiin 

kysymyksiin. Kokoukseen kutsutut työmarkkinaosapuolet esittivät, että kaikki tunnustetut 

työmarkkinaosapuolet olisi otettava mukaan johtokuntaan. 
 

 

2. Keskustelu monikielisestä digitaalisesta foorumista ja sen käynnistäminen 

Komission varapuheenjohtaja Dubravka ŠUICA (yksi puheenjohtajista) johti tämän, 

digitaalista foorumia koskevan esityslistan kohdan käsittelyä. Hän korosti foorumin 

merkitystä konferenssin digitaalisena keskuksena sekä tarvetta vahvistaa se yhdessä 

osallistujia koskevien perusperiaatteiden kanssa, jotta kansalaisten keskuudessa käytävä 

keskustelu voi alkaa pian. Hän totesi, että foorumi tarjoaa käännöksiä kaikilla EU:n virallisilla 

kielillä, mikä antaa kansalaisille tosiasiallisen mahdollisuuden kansainvälisiin keskusteluihin. 

Kansalaiset ja organisaatiot voivat järjestää tapahtumia ja antaa suoraa palautetta 

foorumilla. Voidakseen aktiivisesti osallistua foorumille ja käyttää sitä kansalaisten on 

sitouduttava noudattamaan peruskirjaa sekä EU:n perussopimuksiin ja yhteiseen 

julistukseen kirjattuja periaatteita. Foorumilla otetaan käyttöön myös 

moderointijärjestelmä. Lisäksi hän korosti, että aiheet vastaavat yhteisen julistuksen aiheita. 

Tämän lisäksi kansalaisilla on kohdassa "Muut aiheet" mahdollisuus aloittaa mikä tahansa 

haluamansa keskustelu. 

Johtokunta oli kutsunut Euroopan komission viestinnän pääosaston pääjohtajan 

esittelemään monikielistä digitaalista foorumia koskevan ehdotuksen. Foorumilla 

maksimoidaan osallistuminen, keskustelu, saavutettavuus ja avoimuus. Sen on tarkoitus 

toimia sekä monikielisenä interaktiivisena välineenä että konferenssin digitaalisena 

keskuksena, toisin sanoen kansalaisille tarkoitettuna keskitettynä asiointipisteenä, josta 

löytyvät kaikki konferenssiin liittyvät tiedot, jossa voidaan jakaa ideoita ja johon kootaan 

monista eri tapahtumista saatu palaute. Se mahdollistaa kaikkien tietojen analysoinnin, 

seurannan ja julkaisemisen. Esittelyssä käsiteltiin myös ehdotettua visuaalista ilmettä. 

Osallistujat ilmaisivat esittelyä seuranneessa keskustelussa, että he ovat hyvin tyytyväisiä 

foorumiin ja yhtä mieltä siitä, että se olisi käynnistettävä mahdollisimman pian. Ennakoitu 

päivämäärä tätä varten on 19. huhtikuuta 2021. 
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Päätelmä: Johtokunta keskusteli monikielisestä digitaalisesta foorumista ja kannatti sen 
käynnistämistä niin pian kuin mahdollista. Johtokunta pani merkille aiheiden kuvaukseen 
liittyvät ehdotukset, ja yhteispuheenjohtajat aikovat esittää seuraavassa johtokunnan 
kokouksessa ehdotuksia, jotta foorumi voidaan käynnistää 19. huhtikuuta. Johtokunta päätti 
jättää visuaalisen ilmeen valinnan yhteisen sihteeristön ja toimielinten viestintäyksikköjen 
tehtäväksi tähän asti tehdyn työn pohjalta. 

Päätelmä: Yhteispuheenjohtajat valmistelevat seuraavaa kokousta varten ehdotuksen 

johtokunnan työmenetelmiksi ja ehdotuksen konferenssin työjärjestykseksi. 

Jotkut osallistujat esittivät kysymyksiä luetelluista aiheista ja erityisesti siitä, ovatko 
muuttoliike, turvallisuus sekä sosiaaliset ja taloudelliset kysymykset riittävästi edustettuina 
niiden aiheiden luettelossa, joihin kansalaiset voivat antaa panoksensa. 
Yhteispuheenjohtajat sopivat, että seuraavassa, 7. huhtikuussa pidettävässä kokouksessa 
esitetään ehdotus, jossa asiaan liittyvät huolenaiheet otetaan huomioon. 

Kysymyksiä esitettiin myös foorumin analyyttisistä valmiuksista ja mahdollisuudesta käyttää 
EU:n virallisten kielten lisäksi muita kieliä sekä muiden kuin EU-kansalaisten 
mahdollisuudesta osallistua keskusteluun. 

Kokouksessa vahvistettiin, että välineen analyyttiset valmiudet perustuvat tekoälyyn ja 
moderointiin ja että kaikki tarvittavat turvallisuus- ja tietosuojatoimenpiteet on otettu 
käyttöön. Väline toimii täysimääräisesti kaikilla 24 virallisella kielellä, ja johtokunta voi 
tarvittaessa tehdä päätöksiä, jotka koskevat käytännön järjestelyjä yksittäisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Muiden kuin EU-kansalaisten osalta todettiin, että konferenssi on 
suunnattu ensisijaisesti unionin kansalaisille, mutta maarajoituksia ei aiota soveltaa. 

Johtokunta päätti jättää visuaalista ilmettä koskevan päätöksen tekemisen yhteiselle 
sihteeristölle, joka saa tukea toimielinten viestintäyksiköiltä. Päätös perustuu tähän 
mennessä tehtyyn työhön, muun muassa kansalaisten kuulemiseen visuaalisen ilmeen 
osatekijöistä. 

 

 

3. Keskustelu täysistunnon ja johtokunnan työmenetelmistä 

Euroopan parlamentin jäsen Guy VERHOFSTADT (yksi puheenjohtajista) johti tämän 
esityslistan kohdan käsittelyä. Hän kuvaili keskeisiä seikkoja, jotka olisi otettava huomioon 
konferenssin, erityisesti johtokunnan ja konferenssin täysistunnon työmenetelmissä, jotta 
konferenssin työskentely voidaan aloittaa käytännössä ja riittävän ajoissa ennen sen 
virallista avaamista, yhteisessä julistuksessa annetuissa puitteissa. Hän totesi erityisesti, että 
yhteisen julistuksen mukaan johtokunnan yhdeksän edustajan on tehtävä päätökset 
yhteisymmärryksessä. Johtokunnan osalta käsiteltäviä seikkoja ovat yhteispuheenjohtajien 
rooli, tarkkailijoiden rooli ja johtokunnan kokousten käytännön järjestelyt. Hän ilmaisi myös 
näkemyksensä siitä, että yhteisen sihteeristön olisi työskenneltävä yhdessä samassa 
toimipaikassa. Täysistunnon osalta olisi käsiteltävä myös sen kokoa, sen valtuuskuntien 
kokoa ja sen päätöksentekoprosessia samoin kuin kansalaispaneelien suunnittelua ja 
organisointia. Käytiin ensimmäinen keskustelu, jossa johtokunta korosti, että konferenssin ja 
varsinkin johtokunnan työmenetelmistä on sovittava pian. Lisäksi todettiin, että muista 
olennaisista seikoista, kuten täysistunnoista ja kansalaispaneeleista on keskusteltava 
kiireellisesti. Puheenjohtaja VERHOFSTADT tarjoutui esittämään muille puheenjohtajille 
ennen johtokunnan seuraavaa kokousta ehdotuksen konferenssin työjärjestykseksi. 
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Päätelmä: Johtokunnan seuraava kokous pidetään 7. huhtikuuta 2021. 

4. Seuraavat vaiheet ja seuraava kokous 

Johtokunnan edustajat sopivat, että 7. huhtikuuta pidetään johtokunnan seuraava kokous, 

jossa keskitytään kaikkiin jäljellä oleviin kysymyksiin, jotka koskevat foorumin 

käynnistämistä, 9. toukokuuta järjestettävän käynnistystapahtuman valmistelua ja 

mahdollista täysistuntoa, johtokunnan ja täysistunnon työmenetelmiä sekä 

kansalaispaneeleita. 
 

 

Yhteydenotot: Susanne Höke, yhteisen sihteeristön jäsen 
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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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Mr Colin SCICLUNA 

COMMON 
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Ms Patricia JIMINEZ 
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SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

COMMON 

SECRETARIAT 
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