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Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse viienda koosoleku koondaruanne  

 

Kolmapäev, 26. mai 2021 

 

14.30–16.30, nõukogu Europa hoone, ruum S7 ja kaugsidevahendite teel  

 

Osalejad: osalejate nimekiri on esitatud lisas  

 

Kokkuvõte ja järeldused 
 

Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse viies koosolek toimus 26.  mail 2021 nõukogu Europa 

hoones ruumis S7 (ja veebikonverentsi kaudu). 
 

Koosolekut juhatasid ühiselt Portugali Euroopa asjade riigisekretär Ana Paula ZACARIAS, 

Euroopa Parlamendi liige Guy VERHOFSTADT ning komisjoni demokraatia- ja 

demograafiaküsimuste asepresident Dubravka ŠUICA.  
 

Juhatus kinnitas konverentsi täiskogu istungite, Euroopa kodanike paneelarutelude ja 

Euroopa kodanike ürituse esialgse ajakava esitatud kujul, tunnistades samal ajal, et vaj a on 

teatavat paindlikkust. 
 

Juhatus kinnitas konverentsi täiskogu avaistungi päevakorra kavandi, tehes mõned 

muudatused ning lisades arutelu konverentsi eesmärgi ja ootuste kohta.  
 

Samuti vahetas juhatus arvamusi konverentsi täiskogu korralduse kohta. Juhatus võttis 

teadmiseks kaaseesistujate ettepaneku moodustada üheksa täiskogu töörühma, mis 

kajastavad mitmekeelse digiplatvormi üheksat teemat. Kaheksa töörühma eesotsas on 

juhatuse esindajad ja vaatlejad: kaks Euroopa Parlamendist, kaks nõukogust, kaks  Euroopa 

Komisjonist ja kaks liikmesriikide parlamentidest. Ühte töörühma juhib Euroopa 

noortefoorumi president. 

 

Kaaseesistujad esitavad praktilise ettepaneku täiskogu istungi kõneaja kohta, mis kajastab 

kolme põhimõtet: võrdne positsioon, esindajate võrdsus ja kodanike eriline roll. 
 

Juhatus võttis teadmiseks ettevalmistused, mida tehakse 17.  juunil 2021 Portugalis 

toimuvaks Euroopa kodanike ürituseks. 
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Samuti võttis juhatus teadmiseks Euroopa kodanike paneelarutelusid käsitleva 

ajakohastatud praktilise korra ja liikmesriikide kodanike paneelarutelude korraldamise 

suunised. 
 

Juhatus vahetas arvamusi konverentsi kommunikatsioonistrateegia kohta. Juhatus tegi 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni kommunikatsiooni peadirektoraatidele 

ülesandeks esitada juhatuse järgmisel koosolekul koordineeritud kava, kuidas konverentsi ja 

eeskätt mitmekeelset digiplatvormi reklaamida. 

 

 

1. Konverentsi täiskogu istungite, Euroopa kodanike paneelarutelude ja Euroopa kodanike 

ürituse ajakava – kinnitamine 

 

Koosoleku avas kaaseesistuja Ana Paula ZACARIAS, kes tutvustas konverentsi täiskogu 

istungite, Euroopa kodanike paneelarutelude ja Euroopa kodanike ürituse esialgset ajakava. 

Ta rõhutas, kui oluline on konverentsi täiskogu ja Euroopa kodanike paneelarutelude 

vaheline hea suhtlus ning see, et kodanike üritusega alustataks 17.  juunil 2021, st enne 

täiskogu avaistungit. 

 

Kaaseesistuja Guy VERHOFSTADT rõhutas, et nii delegatsioonide kohtumised kui ka 

poliitiliste rühmituste koosolekud toimuvad enne konverentsi täiskogu istungeid. Ta selgitas, 

et Euroopa kodanike paneelarutelude esimene voor toimub Euroopa Parlamendi ruumides 

Strasbourgis, teine voor on virtuaalne ja kolmas voor toimub füüsiliselt neljas erinevas 

linnas. 

 

Järgnenud arutelus väljendasid osalejad üldiselt nõusolekut esialgse ajakavaga, kuid 

rõhutasid, kui tähtis on võimaldada pikaajalisel planeerimisel mõningast paindlikkust.  

 

Lisaks tehti ettepanek vaadata uuesti läbi sotsiaalpartnerite esindajate arv täiskogul ja näha 

erinevalt praegustest eeskirjadest ette võimalus dokumenteerida eriarvamusi. Samalaadne 

ettepanek tehti ka kohalike ja piirkondlike esindajate arvu läbivaatamiseks.  

 

Oma lõppsõnas rõhutas kaaseesistuja Ana Paula ZACARIAS, et esialgne ajakava võib 

muutuda vastavalt tegelikele vajadustele ja et tarvis võib minna teatavat paindlikkust. 

Seoses eespool nimetatud ettepanekutega rõhutas kaaseesistuja, et kaaseesistujad on need 

teadmiseks võtnud, kaaluvad neid ja pöörduvad nende küsimuste juurde tagasi niipea kui 

võimalik. 

 

Seejärel leidis kaaseesistuja, et juhatus võib kavandatud esialgse ajakava koos vajaliku 

paindlikkusega kinnitada. 

 

Kokkuvõte 

 

Juhatus kinnitas konverentsi täiskogu istungite, Euroopa kodanike paneelarutelude ja 

Euroopa kodanike ürituse esialgse ajakava esitatud kujul, tunnistades sa mal ajal, et vaja 

on teatavat paindlikkust. 
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2. Konverentsi täiskogu avaistung 19. juunil 2021 – kavandatud päevakorra kinnitamine 

Koos päevakorrapunktiga 3. 

 

3. Konverentsi täiskogu – teave kaaseesistujatelt  

 

Kaaseesistuja Guy VERHOFSTADT tegi ettepaneku käsitleda päevakorrapunkte 2 ja 3 koos. 

 

Ta märkis, et 19. juunil toimuval täiskogu avaistungil osalevad liikmesriikide 

paneelarutelude/ürituste 27 esindajat ja Euroopa noortefoorumi president, kes on kohal ka 

17. juunil Lissabonis toimuval Euroopa kodanike üritusel. Ta selgitas, et Euroopa kodanike 

paneelarutelude esindajad ei ole kohal, kuna neid ei ole vastavate paneelarutelude jaoks 

veel nimetanud. Kaaseesistuja tutvustas 19. juuni täiskogu istungi esialgset päevakorda, mis 

koosneb kahest osast. Esimeses osas tutvustatakse Euroopa kodanike paneelarutelusid ja 

platvormi, millele järgneb põhjalik arutelu (umbes kolm tundi). Teine osa on pühendatud 

praktilistele küsimustele: tutvustatakse töörühmade struktuuri ja konverentsi esialgset 

ajakava, nagu juhatus selle kinnitas, millele järgneb lühike arutelu (pool tundi).  

 

Seejärel tutvustas kaaseesistuja Guy VERHOFSTADT järgmisi ettepanekuid konverentsi 

täiskogu üldise korralduse kohta: 

 

Tegutseb üheksa töörühma, mis kajastavad mitmekeelse digiplatvormi teemasid. 

Kaheksa töörühma eesotsas on juhatuse esindajad ja vaatlejad: kaks Euroopa 

Parlamendist, kaks nõukogust, kaks Euroopa Komisjonist ja kaks liikmesriikide 

parlamentidest. Ühte töörühma juhib Euroopa noortefoorumi president.  

Seoses kõneajaga tuletas kaaseesistuja meelde, et süsteemi üle otsustamisel tuleb 

järgida mitut põhimõtet: täiskogu liikmete võrdsus, täiskogu nelja institutsionaalse 

komponendi võrdne positsioon ning kodanike eriline roll paneelarutelude soovituste 

esitamisel täiskogule. 

Seoses istekohtade plaaniga tegid kaaseesistujad ettepaneku, et juhatuse esindajad 

ja vaatlejad istuvad esimestes ridades ning ülejäänud täiskogul osalevad esindajad 

istuvad tähestikulises järjekorras. 

 

Kokkuvõte sellele järgnenud osalejate arutelust: 

 

 Osalejad tänasid kaaseesistujaid ettepaneku eest. 

 Mitu kõnelejat rõhutas, et konverentsi täiskogu istung peab olema elav, dünaamiline 

ja atraktiivne. 

 Teised rõhutasid, et kodanikud peaksid saama sobival viisil täiskogu avaistungil 

osaleda. 

 Päevakorra kavandi osas kutsusid paljud üles põhjalikumale arutelule (nt konverentsi 

eesmärk ja ootused, mitmekeelse digiplatvormi sisu, pandeemiast saadud 

õppetunnid või muud teemad). Mõned soovisid, et arutelude jaoks oleks rohkem 

aega. 
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 Mitu osalejat toetas töörühmi käsitlevat ettepanekut. Mõned palusid rohkem teavet 

selle kohta, kuidas töörühmad töötavad. 

 Seoses kõneajaga oldi üldiselt üksmeelel, et vaja on tasakaalu. Mõned pooldasid 

kõneaja jaotamist vastavalt poliitilisele kuuluvusele. Teised märkisid, et see ei  sobi 

kõigile täiskogul viibivatele esindajatele, ja toetasid süsteemi, mis põhineb rohkem 

täiskogu komponentidel. 

 

Kaaseesistuja Dubravka ŠUICA tänas esindajaid ja vaatlejaid nende ideede ja märkuste eest. 

Ta hoiatas, et praeguses varases etapis (juunis) ei arutataks laialdaselt mitmekeelse 

digiplatvormi sisu, sest sellega rutataks alt ülespoole toimuvatest aruteludest ette. Ta 

rõhutas, et kaaseesistujad annavad endast parima, et Euroopa kodanike paneelarutelude 

jaoks valitud 800 kodanikust vähemalt 80 osaleksid veebipõhiselt Lissaboni üritusel. 

 

Kaaseesistuja Ana Paula ZACARIAS nõustus ideega korraldada täiskogu avaistungil sisuline 

arutelu, mis võiks keskenduda konverentsi ootustele ja visioonidele. Ta tegi ka ettepaneku, 

et komisjon võiks esitada esialgsed ülevaated platvormist. Ta rõhutas 17. juunil Lissabonis 

enne täiskogu avaistungit toimuva kodanike ürituse rolli ning liikmesriikide 

paneelarutelude/ürituste 27 esindaja ja Euroopa noortefoorumi presidendi osalemist 

19. juunil toimuval täiskogu istungil. 

 

Ka kaaseesistuja Guy VERHOFSTADT märkis oma lõppsõnas, et konverentsi täiskogu 

avaistungil osalevad 27 kodanikku liikmesriikide paneelaruteludelt või üritustelt ja Euroopa 

noortefoorumi president. Ta tegi ettepaneku pidada päevakorra esimeses osa s 3–4tunnine 

ulatuslik ja põhjalik arutelu konverentsi eesmärgi ja ootuste üle, sealhulgas Euroopa 

kodanike paneelarutelude ja mitmekeelse digiplatvormi üle, jättes teise osa väga lühikeseks. 

Ta tuletas meelde, et täiskogule ettepanekute ettevalmistamiseks  on vaja umbes 

40  täiskogu liikmest koosnevaid töörühmi, ning rõhutas, et kõiki esindajaid kutsutakse 

nendega ühinema. Kõneaja osas koostavad kaaseesistujad ettepaneku, milles võetakse 

arvesse tehtud märkusi ja ettepanekuid ning mis põhineb järgmistel põh imõtetel: esindajate 

võrdsus, võrdne positsioon ja kodanike eriline roll soovituste esitamisel. Lõpetuseks tegi ta 

ettepaneku koostada konverentsi täiskogu istungite stenogramm. 

 

Seda arutelu arvesse võttes edastatakse muudetud päevakord.  

 

Kokkuvõte 

 

Juhatus kinnitas konverentsi täiskogu avaistungi päevakorra kavandi, tehes mõned 

muudatused ning lisades arutelu konverentsi eesmärgi ja ootuste kohta.  

 

Juhatus võttis teadmiseks kaaseesistujate ettepaneku moodustada üheksa täiskogu 

töörühma, mis kajastavad mitmekeelse digiplatvormi üheksat teemat. Kaheksa töörühma 

eesotsas on juhatuse esindajad ja vaatlejad: kaks Euroopa Parlamendist, kaks nõukogust, 

kaks Euroopa Komisjonist ja kaks liikmesriikide parlamentidest. Ühte töörühma juhib 

Euroopa noortefoorumi president. 
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Kaaseesistujad esitavad praktilise ettepaneku täiskogu istungi kõneaja kohta, mis 

kajastab kolme põhimõtet: võrdne positsioon, esindajate võrdsus ja kodanike eriline roll.  

 

 

4. Kodanike üritus 17. juunil 2021 – teave kaaseesistujatelt  

 

Selle päevakorrapunkti avas kaaseesistuja Ana Paula ZACARIAS, kes tuletas meelde 

liikmesriikide huvi konverentsi vastu ja liikmesriikides korraldatavate ürituste tähtsust. Ta 

märkis, et pidades silmas kodanike keskset rolli konverentsil ning täiendamaks 

19. juunil 2021 toimuvat täiskogu avaistungit, teevad kaaseesistujad ettepaneku korraldada 

17. juunil 2021 Portugalis Euroopa kodanike üritus. Kohapeal osalema kutsutakse 

liikmesriikide paneelarutelude/ürituste 27 esindajat ja Euroopa noortefoorumi president. 

Veebipõhiselt osaleb 80 kodanikku (nende seast, kes valiti Euroopa kodanike 

paneelarutelude jaoks). Osalejatel on võimalus rääkida oma ootustest konverentsi suhtes. 

Üritust kantakse veebis üle ja seda saavad jälgida kõik huvilised. Liikmesriikide 

paneelarutelude/ürituste 27 esindajat ja Euroopa noortefoorumi president osalevad 

seejärel konverentsi täiskogu avaistungil. 

 

Järgnenud arutelus väljendasid osalejad ürituse üle heameelt ja rõhutasid, kui tähtis on 

seada konverentsi keskmesse kodanikud. Mõned esi tasid küsimusi kodanike valimise viisi 

kohta ja teised rõhutasid, kuivõrd tähtis on strateegia selle kohta, kuidas üldiselt kaasata 

kodanikke aruteludesse. 

 

Kaaseesistuja Ana Paula ZACARIAS märkis oma lõppsõnas, et liikmesriikidel on palutud 

nimetada 27 esindajat liikmesriikide paneelaruteludelt/üritustelt. Ta kutsus kõiki juhatuse 

esindajaid ja vaatlejaid üritusel kaugsidevahendite teel osalema.  

 

Teavet ajakohastatakse ja see tehakse kättesaadavaks.  

 

Kokkuvõte 

 

Juhatus võttis teadmiseks ettepaneku korraldada 17. juunil 2021 Portugalis Euroopa 

kodanike üritus. 

 

 

5. Euroopa kodanike paneelarutelud  

 

Kaaseesistuja Dubravka ŠUICA andis teavet Euroopa kodanike paneelarutelude korraldamise 

kohta. Teavet ajakohastati pärast 22. aprillil toimunud juhatuse arutelu ja see saadeti enne 

koosolekut osalejatele. Kodanike paneelarutelud põhinevad platvormi teemadel ja need 

korraldatakse neljas teemavaldkonnas: 
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1) Euroopa demokraatia / väärtused, õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus;  

2) kliimamuutused, keskkond / tervis; 

3) tugevam majandus, sotsiaalne õiglus, töökohad / haridus, noored, kultuur, sport / 

digiüleminek; 

4) EL maailmas / ränne. 

 

Kaaseesistuja rõhutas, et nii suures ulatuses ei ole sellist arutelu kunagi toimunud. Nelja 

paneeli valitakse juhuslikult 800 kodanikku (igaühte 200 inimest). Valikumenetlus viiakse 

lõpule umbes kuu aega enne paneelarutelude algust septembri keskel. Kaaseesistuja märkis 

ka, et liikmesriikide teavitamiseks on koostatud kodanike paneelarutelude korraldamise 

suunised. Ta rõhutas, et ühissekretariaat tegeleb paneelarutelude töö struktureerimisega, 

mis võimaldab kodanikel seada suurtes teemavaldkondades olevad teemad tähtsuse 

järjekorda, võttes arvesse platvormilt saadud panust.  

 

Järgnenud arutelus tänasid osalejad kaas eesistujaid nende töö eest ja märkisid muu hulgas: 

 

 seda, kui tähtis on, et valikuprotsess oleks kõigis liikmesriikides tõeliselt juhuslik, ning 

vajadust Euroopa kodanike paneelaruteludes osalevate kodanike kulude hüvitamise 

järele; 

 võimalikke raskusi, mis tulenevad paneelarutelude laiadest teemadest; 

 paneelarutelude ekspertide rolli ja nende valimist; 

 paneelarutelude läbipaistvuse tähtsust. 

 

Kaaseesistuja Dubravka ŠUICA kinnitas oma lõppsõnas, et eksperdid aitavad Euroopa 

kodanike paneelaruteludeks  teavet anda ning et aruteludes juhindutakse mitmekeelse 

digiplatvormi panusest. 

 

Kokkuvõte 

 

Juhatus võttis teadmiseks Euroopa kodanike paneelarutelusid käsitleva ajakohastatud 

praktilise korra ja liikmesriikide kodanike paneelarutelude korraldamise suunis ed. 

 

 

6. Konverentsi kommunikatsioonistrateegia – arvamuste vahetus 

 

Kaaseesistuja Dubravka ŠUICA tegi juhatusele ülevaate platvormi hetkeseisust. Ta tutvustas 

andmeid platvormide külastuste ja pakutud ideede arvu kohta, samuti suundumusi 

kasutajate sotsiaal-demograafilises ja geograafilises profiilis. Ta rõhutas vajadust ühiste 

jõupingutuste järele, et jõuda enamate inimesteni, sealhulgas noorteni, naisteni ja nendeni, 

kes tavaliselt ei ole ELi asjadest huvitatud. Ta märkis, et ka konverentsi üritused 

suurendavad huvi platvormi vastu. Ta rõhutas, et kõigil juhatuse liikmetel peaks olema 

platvormi käsitleva teabe levitamisel oluline roll. Samuti märkis ta, et traditsioonilisest 

institutsionaalsest kommunikatsioonist ei piisa, kuid enamate inimesteni jõudmise ks tuleb 

täiendavalt kaaluda sotsiaalmeedia kasutamist ning koostööd spordi -, kultuuri- ja muude 

organisatsioonidega. Kaaseesistuja toetas kolme institutsiooni kommunikatsiooni 

peadirektoraatide poolt juba tehtud tööd ja palus neil koostada ettepaneku sihi pärase 

kommunikatsioonitegevuse kohta, mis toetaks juba tehtud tööd.  
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Juhatuse esindajad ja vaatlejad tegid muu hulgas ettepaneku: 

 korraldada ajakirjanikele konverentsi kohta spetsiaalseid briifinguid;  

 võimaldada juhatuses esindatud institutsioonidel ja üksustel tegutseda teabe 

levitajatena. 

 

Kaaseesistuja Guy VERHOFSTADT kutsus ühissekretariaati üles esitama ettepaneku selle 

kohta, kuidas võimaldada ajakirjanikel Euroopa kodanike paneelaruteludel viibida ja nende 

sisu kohta teavet saada, ning rõhutas vajadust teha sotsiaalmeedias reklaami, et meelitada 

rohkem inimesi mitmekeelsesse digiplatvormi panustama. Ta palus kolmel 

kommunikatsiooni peadirektoraadil esitada järgmisel juhatuse koosolekul kooskõlastatud 

ettepaneku selle kohta, kuidas nad soovivad kommunikatsioonitegevust korraldada. 

 

Kaaseesistuja Ana Paula ZACARIAS palus kolmel kommunikatsiooni peadirektoraadil 

koostada ettepaneku ühise narratiivi kohta, milles kirjeldatakse konverentsi olemust ning 

selle komponente ja osalejaid, koos visuaalse materjaliga. Ta rõhutas, et konverentsil 

osalevate inimeste jaoks on oluline ka andmekaitse.  

 

Kaaseesistuja Dubravka ŠUICA rõhutas oma lõppsõnas, et kommunikatsioonistrateegiat 

käsitlev arvamuste vahetus on olnud väga kasulik, ning palus kolmel kommunikats iooni 

peadirektoraadil esitada kava selle kohta, kuidas platvormi kohta rohkem teavet esitada.  

 

Kokkuvõte 

 

Juhatus tegi Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni kommunikatsiooni 

peadirektoraatidele ülesandeks esitada juhatuse järgmisel koosolekul k oordineeritud 

kava, kuidas konverentsi ja eeskätt mitmekeelset digiplatvormi reklaamida.  

 

 

Kontaktisik: Eva-Maria Poptcheva, ühissekretariaadi liige 
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OSALEJATE NIMEKIRI 

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 

  

MEMBER Mr Gašper DOVŽAN (SI),  
Secretary of State for EU Affairs 

  

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR),  
Secretary of State for EU Affairs 

  

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ,  
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ, 
Vice-President of the European Commission 

  

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

  

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

  

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 

Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  
OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ  

Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)  
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  
OBSERVER Mr Winfried KRETSCHMANN (DE) 
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(COSAC) Chairperson of the Committee on European Union Questions of the 
Bundesrat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE) 
Chairperson of the EU Affairs Committee of the German Bundestag 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS,  
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG,  
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER,  
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI,  
Secretary General of ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Liis JAANSALU 
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SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
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SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  
 


