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1. Paneelin järjestämisen periaatteet
Paneelit toteutettiin kokonaisuudessaan noudattaen ohjeita, jotka koskevat kansallisten
kansalaispaneelien järjestämistä Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä. Erityisesti:
•

•

•

•

•

•

•

Tarkoitus:
Kaikki paneeliin kutsutut täyttivät osallistumiskyselyn, jossa eriteltiin hankkeen tavoitteet ja
päämäärät ja tuotiin esille erityisesti Euroopan tulevaisuuskonferenssi sekä sen aiheet ja
työskentelytavat.
Avoimuus:
Kaikki aloitteen esittelyä koskeva aineisto asetettiin osallistujien saataville monin eri tavoin,
myös lähettämällä se sähköpostitse kaikille osallistujille, ja siinä viitattiin kautta linjan
konferenssin viralliselle verkkosivustolle.
Osallistavuus:
Osallistumiskutsu lähetettiin usealla tavalla, muun muassa sähköpostitse SWG:n yhteisön
jäsenille sekä jakamalla hakemuskaavakkeita linkeissä Twitterin ja LinkedInin kautta.
Hakulomake ladattiin kaikkiaan yli 400 kertaa, ja hakemuksia lähetettiin 245. Osallistujat
valittiin satunnaisotannalla siten, että mukana oli eri sukupuolta, ikäryhmää, sosiaalista
taustaa, asuinpaikkaa ja ammattiasemaa edustavia henkilöitä.
Edustavuus:
Vaikka otoksen koko ei ole tilastollisesti edustava, osallistujien valintamenettely suunniteltiin
siten, että otos olisi mahdollisimman heterogeeninen ja se edustaisi koko väestöä
pienoismuodossa.
Tietoja:
Kaikille osallistujille annettiin runsaasti tietoa sekä konferenssista että paneelissa
käsiteltävistä aiheista. Johdanto-osassa hankkeen tavoitteet ja yksityiskohtaiset säännöt
esiteltiin puolueettomuuden ja kattavuuden periaatteita noudattaen. Kaikilla osallistujilla oli
mahdollisuus pyytää lisätietoja tapahtumasta puhelimitse SWG:n projektipäälliköiden
suorista numeroista.
Keskusteluryhmät:
Koko prosessin keskeisenä tavoitteena oli laatia Euroopan unionille osoitettavia
konkreettisia suosituksia, joista osallistujat olisivat laajalti yhtä mieltä. Työskentelytapa ja
ryhmien johtamistapa loivat pohjan prosessille, jossa kerättiin osallistujien huomioita ja
laadittiin niiden pohjalta suosituksia, joista tehtiin yhteenveto. Lopuksi ryhmät itse
todensivat ja validoivat ne myöhemmässä työistunnossaan.
Aikataulu:
Työistunnoissa luotiin vapautunut ilmapiiri antamalla osallistujille runsaasti aikaa tarkastella
kysymyksiä ja keskustella niistä, ilmaista mielipiteensä ja kuunnella muiden näkemyksiä.
Samasta syystä kaksi pääryhmää päätettiin jakaa kahteen alaryhmään. Työskentely myös
mitoitettiin kaksipäiväiseksi, jotta esitettyjen ajatusten muokkaamiseen oli riittävästi aikaa.
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•

Jatkotoimet:
Viimeisenä kokoontumispäivänä kaikki paneelit osallistuivat ensimmäisessä vaiheessa
laadittujen suositusten ensimmäisen luonnoksen todentamis- ja validointiprosessiin. Kun
raportti tuloksista oli toimitettu ministerineuvoston puheenjohtajavaltion EU-politiikan
osastolle ja asiaa koskeva lupa oli saatu, suositusten lopullinen versio toimitettiin kaikille
paneelin osallistujille. Osallistujia pyydettiin kaikissa tapauksissa seuraamaan edelleen
konferenssin toimintaa verkkosivuston ja julkaistavien päivitysten kautta.
Riippumattomuus:
Prosessin toteutti kokonaisuudessaan SWG toimien täysin itsenäisesti ja saamansa
toimeksiannon mukaisesti. Ministerineuvoston puheenjohtajavaltion EU-politiikasta
vastaavalle osastolle tiedotettiin jatkuvasti aloitteen eri vaiheista ja saavutetuista tuloksista.
Yksityisyydensuoja:
Osallistujien yksityisyys varmistettiin täysimääräisesti. Paneeliin hyväksymistä varten
kaikkien ehdokkaiden oli allekirjoitettava laissa edellytetty tietoinen suostumus.
Arviointi:
Prosessin päätteeksi kyselylomake toimitettiin kaikille osallistujille heidän kokemustensa
arviointia varten, ja tuloksista esitetään yhteenveto tässä raportissa.

•

•

•

2. Osallistujien valinta- ja osallistumismenettelyt
Valinta
Tapahtumaa edeltävän tiedotuskampanjan tavoitteena oli rekrytoida vähintään 50 Italian
kansalaista, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan aloitteeseen.
Tätä varten SWG:n omalle verkkoalustalle luotiin hakulomake, jonka kautta osallistumisesta
kiinnostuneet henkilöt saivat ilmoittautua täyttämällä siihen ryhmittelyn kannalta olennaiset
tietonsa. Osallistujat valittiin ryhmistä satunnaisotannalla. Osallistumisen edellytyksenä oli
konferenssin peruskirjan allekirjoittaminen sekä se, että hakijalla on internetyhteys ja mikrofonilla ja
videokameralla varustettu laite.
Hakulomaketta jaettiin sosiaalisessa mediassa SWG:n tileiltä. Lomake julkaistiin Twitterissä kuusi
kertaa ja kerran LinkedInissä, ja tulokset olivat seuraavat:
Sosiaalinen
media

Päivät

Katselukerrat

Hakulomakkeen
lataukset

Twitter

6 julkaisua
8.–10. maaliskuuta

889

31

410

25

1 julkaisu

LinkedIn

8. maaliskuuta
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SWG:n yhteisön jäseniä pyydettiin soveltamaan sellaista kutsustrategiaa, jolla taattaisiin Italian
väestön mahdollisimman laaja edustus paitsi sosiodemografisesti myös ajattelutavan, kulttuurisen
suuntautumisen ja arvojen osalta.
Hakemus oli täytettävissä 8. maaliskuuta 2022 klo 8.00 ja 10. maaliskuuta 2022 klo 16.00 välisenä
aikana, jolloin hakulomaketta ladattiin yhteensä 420 kertaa ja hakemuksia täytettiin 225 kappaletta.
Valintakelpoisia hakijoita oli 140, ja heistä valittiin 70 sellaisin kriteerein, joilla pyrittiin
varmistamaan sukupuolten, maantieteellisen jakauman, eri ikäryhmien ja koulutustasojen
tasapuolinen edustus.
Valintamenettelyssä kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että valinnoissa toteutuu tasapuolisen
todennäköisyyden periaate ja menettelyt perustuvat ehdolliseen sattumanvaraisuuteen.
Valinnan sattumanvaraisuus oli keskeinen osa hanketta, ja sillä varmistettiin hakuprosessin
oikeudenmukaisuus. Aloitteen hengen mukaisesti oli kuitenkin tärkeää noudattaa strategiaa, jolla
hakijoita saadaan mahdollisimman paljon mutta samalla varmistetaan mahdollisimman suuri
heterogeenisyys ja näin ollen mahdollisimman kattava edustavuus.

Valintakelpoisten henkilöiden jakauma oli seuraava:

Kun 70 ehdokasta oli valittu, heidän osallistumisensa vahvistettiin puhelimitse tapahtumapäivän
aamuna. Yhteydenotoista vastasi SWG:hen kuuluva CATI-yhteyskeskus. Tässä vaiheessa
rekisteröitiin yhteensä 59 henkilöä, jotka vahvistivat osallistumisensa. Heistä 55 osallistui
aktiivisesti paneeliin.
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Osallistujien sosiaalinen tausta ja ikärakenne olivat seuraavat:

Hakumenettelyn vaiheet olivat numeroittain seuraavat:
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Tiedotusmateriaali
Jotta motivaatio ja sitoutuminen voitiin varmistaa alusta alkaen, kaikille osallistujille annettiin
seuraavat materiaalit:
•
•
•
•

Euroopan tulevaisuuskonferenssin ja kansallisten paneelien esittelylomakkeet,
Euroopan tulevaisuuskonferenssin peruskirja,
paneeleissa käsiteltävät aihepiirit ja aiheet,
osallistumisen edellyttämät tekniset ja organisatoriset tiedot.

3. Paneelien järjestelyt
Jotta työssäkäyvien henkilöiden osallistuminen olisi mahdollisimman joustavaa, paneeli rakentui
kahdesta peräkkäisestä puolikkaasta päivästä, joista toinen oli yleinen vapaapäivä, seuraavan
aikataulun mukaisesti:
•
•

Perjantai 11. maaliskuuta klo 16–20.
Lauantai 12. maaliskuuta klo 10–12.

Tarkoituksena oli yhtäältä helpottaa työssäkäyvien osallistumista aloitteeseen ja toisaalta lisätä
heidän sitoutumistaan ja näin kannustaa heitä suurempaan paneutumiseen ja osallistumiseen sekä
esitettyjen kysymysten ja ehdotusten perusteellisempaan pohdintaan.
Paneelissa järjestettiin kaksi työistuntoa GoTo Meeting -alustan kautta, ja osallistujat jaettiin
neljään ryhmään (kaksi kutakin aihealuetta kohden). Moderaattorina toimi SWG:n edustaja, ja
sihteeri kirjoitti puhtaaksi keskustelut. Moderaattorit johtivat keskusteluja kahdessa eri ryhmässä
(yksi kutakin aihepiiriä kohden), ja tavoitteena oli saada kaikki osallistujat mukaan mahdollisimman
tiiviisti ja varmistaa mahdollisimman suuri osallisuus ja puolueettomuus.

4. Aikataulu
Ensimmäinen istunto (perjantai 11. maaliskuuta 2022)
•
•
•
•
•

Klo 15.00 – Yhteyksien avaaminen ja osallistujilla mahdollisuus kirjautua foorumille
audio- ja videojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi.
Klo 16.00 – Moderaattorin alustus: aloitteen perusteet ja työskentelyn vaiheet.
Klo 16.15 – Osallistujien jakaminen ryhmiin hakuvaiheessa ilmoitettujen toiveiden
mukaan.
Klo 16.20 – Ryhmäkeskustelun aloitus.
Klo 20.00 – Istunto päättyy.
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Toinen istunto (lauantai 12. maaliskuuta 2022)
•
•
•

Klo 10.00 – Työn jatkuu ensimmäisen päivän tulosten pohjalta.
Klo 10.15 – Keskustelu jatkuu, osallistujien ehdotuksia ja kommentteja.
Klo 12.00 – Istunto päättyy.
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5. Kootut suositukset
Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja
työllisyys
1. Luopuminen 1900-luvun tuotantomallista
Paneelin osanottajat katsoivat, että viimeisimmät maailman tapahtumat (koronapandemia sekä
Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti) ovat osoittaneet voimakkaasti nykyisen eurooppalaisen
tuotantomallin rajat ja tuoneet esille tarpeen tarkistaa lähestymistapaa, jota monet nimittävät
"1900-luvun malliksi".
Osoitukset Euroopan riippuvuudesta Euroopan unionin ulkopuolisten maiden toimittamasta
energiasta ja elintarvikkeista sekä se (pandemian aikana paljastunut) seikka, ettemme pysty
tuottamaan viruksen etenemisen torjuntaan tarvittavia lääkinnällisiä laitteita ja rokotteita yksin, ovat
saaneet meidät ymmärtämään talousjärjestelmämme perustavanlaatuisen heikkouden, joka johtuu
puutteellisesta omavaraisuudesta.
Samalla on selvää, että vahvempi talous, joka kykenee luomaan työpaikkoja sosiaalisesti
oikeudenmukaisella tavalla, edellyttää vahvoja teknologiaresursseja. Tämän vuoksi on olennaisen
tärkeää tukea koulutusjärjestelmää, joka keskittyy yhä enemmän STEM-aineisiin.
Teknologinen innovointi, kestävä energia mutta myös matkailu ja kulttuuri näyttävät olevan
Euroopan talouden kehittämisen kolme perussuuntaa tulevaisuudessa. Erityistä huomiota on
kuitenkin kiinnitettävä perustuotantoon, jotta voidaan välttää riski liiallisesta riippuvuudesta EU:n
ulkopuolisista maista keskeisten tuotteiden ja raaka-aineiden tarjonnassa.

SUOSITUKSET LYHYESTI
1. Ilmastonmuutoksen torjunta ja vaihtoehtoisten energialähteiden tehokas
hyödyntäminen.
2. Investoiminen matkailuun ja kulttuuriin perustuvaan talouteen, myös
Euroopan lukuisien pienten matkakohteiden osalta.
3. Teknologian ja innovoinnin korostaminen kasvun edistäjinä.
4. Vähennetään riippuvuutta muista maista raaka-aineiden, energialähteiden
ja maatalouden osalta.
5. Kannustetaan nuoria opiskelemaan tiedeaineita.
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2. Kasvua edistävää ja osallistavaa tuotantoa koskeva sääntely
Luopuminen 1900-luvun talousmallista edellyttää myös liiketoiminnan sääntelyä koskevien
sääntöjen ja menettelyjen tarkistamista. Tämän suuntaisia suosituksia on neljä, ja niillä on yhteinen
logiikka, joka edellyttää toisaalta sääntöjen yksinkertaistamista ja toisaalta valvonnan korkean
tason säilyttämistä väärinkäytösten torjumiseksi (erityisesti väärennösten ja epäreilun kilpailun
suhteen).
Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että taloutta koskevat säännöt ovat ennen kaikkea kasvua
edistäviä ja vähentävät mahdollisimman paljon niitä valintoja, jotka edellyttävät tuotantoprosessien
standardointia (joka vaarantaisi tietyt paikalliset tuotteet, joilla on pitkäaikaiset perinteet), sekä
ehkäisevät maataloustuotteiden tuhoamista, joka johtuu tarpeesta pitää tuotanto ennalta
määritellyissä rajoissa.

SUOSITUKSET LYHYESTI
1.
2.

3.
4.

Byrokratian (lupien ja todistusten) vähentäminen.
Tuotteiden standardoinnin vähentäminen sekä paikallisten ja alueellisten
kulttuurien ja tuotannon erityispiirteiden tunnustaminen
(tuotantoperinteiden kunnioittaminen).
Luopuminen maataloustuotannon "vahvistettujen kiintiöiden" logiikasta ja
tarpeesta tuhota niistä aiheutuva ylituotanto.
Väärennösten ja vilpillisen kilpailun torjunta.

3. Kasvun mittaaminen ihmisten onnellisuuden eikä tuotteiden määrän
pohjalta
Luopuminen 1900-luvun tuotantomallista ei tarkoita ainoastaan tuotantomenetelmien muuttamista
vaan myös sellaisen uuden kulttuurin syntymistä, jossa kasvuindikaattorit eivät keskity pelkästään
tuotettujen tuotteiden määrään vaan kykyyn taata kansalaisille mahdollisuus saavuttaa
onnellisuuden tavoite. Uudessa taloudessa keskeinen vaikutusten ja investointien arvioinnin mittari
ei voi olla tavaroiden määrä, vaan ihmiset. Tämä edellyttää siirtymistä tuotteiden määrään
perustuvasta indikaattorijärjestelmästä (BKT) järjestelmään, jolla voidaan mitata ihmisten
hyvinvoinnin edistämistä (BKO – bruttokansanonnellisuus).

SUOSITUKSET LYHYESTI
1.

Kehitetään taloutta, joka keskittyy enemmän onnellisuuden
(bruttokansanonnellisuus) kuin tavaroiden tuottamiseen
(bruttokansantuote).
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4. Valtioiden tiiviimpi yhdentyminen
Kaikille – myös niille, jotka ovat tyytymättömiä Euroopan unionin nykyiseen rakenteeseen ja sen
saavuttamiin tuloksiin – on selvää, että rahaliitto on riittämätön ja että Euroopan on voitava kehittyä
yhä vahvemmin yhtenäisenä poliittisena yksikkönä, joka kykenee neuvottelemaan ulkoisesti
yhdellä äänellä ja toimimaan sisäisesti solidaarisemmin. Suurempi yhtenäisyys on keskeinen tekijä
Euroopan unionin poliittisen, kaupallisen ja tuotannollisen kyvyn lisäämisessä: keskeisimpien
lakien on oltava yhdenmukaisia, yritysten ja kansalaisten verotuksen yhtenäistä ja johdonmukaista,
ja kansalaisten palkkojen ja palvelujen samassa linjassa. Vain tällä tavoin voimme kaventaa
sosiaalisia eroja ja parantaa elämänlaatua Euroopassa.
Tämä tarkoittaa ennen kaikkea edistyksen jatkamista sekä sen viime vuosina saavutetun
hyvinvoinnin käsitteen säilyttämistä, jota paneelin osanottajat pitivät maailman edistyneimpänä ja
kaikkein kykenevimpänä takaamaan kansalaisille yhtäläiset mahdollisuudet ja sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden.

SUOSITUKSET LYHYESTI
1. Hyvinvointia koskevia oikeuksia (kansanterveyttä, julkista koulutusta,
työvoimapolitiikkoja) ei vaaranneta.
2. Lujitetaan yhtenäisvaluutan sekä maksujärjestelmien ja televiestinnän
yhteenliittämisessä aikaansaatuja tuloksia.
Aiemmin toteutetut toimet eivät kaikkinensa kuitenkaan ole enää riittäviä, vaan Euroopan on
tulevaisuudessa otettava ratkaiseva askel kohti jäsenvaltioiden yhdentymistä sellaisen sisäisen
vision mukaisesti, joka ei enää perustu kilpailuun vaan yhteistyöhön, joka antaa kaikille Euroopan
kansalaisille samat takuut ja mahdollisuudet kaikissa unionin jäsenvaltioissa.

SUOSITUKSET LYHYESTI
1. Luovutaan yksittäisten valtioiden itsekkäistä intresseistä ja pyrkimyksestä
etsiä yksilöllisiä etuja toisten vahingoksi.
2. Luodaan järjestelmä, jossa lait, verotusjärjestelmät, oikeudet ja
velvollisuudet ovat samat kaikissa maissa.
3. Verojärjestelmien koordinointi valtioiden välillä, erityisesti yritysten osalta
(ei vapaa-alueita tai alhaista verotusta).
4. Tuotteiden johdonmukaiset hinnat ja saman ostovoiman takaaminen eri
valtioissa.
5. Palkkaerojen kaventaminen maiden välillä ja maiden sisäisten
maantieteellisten alueiden välillä.
6. Muutetaan jäsenvaltioiden julkinen velka yhteiseksi.
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5. Osallisuutta edistävät politiikat
Jotta Eurooppa olisi oikeudenmukainen ja kykenisi tarjoamaan kansalaisilleen onnellisuutta, sen
on oltava osallistava ja edistettävä tehokkaasti eriarvoisuuden torjuntaa. Suosituksissa
määritellään reitti jo pitkään tavoiteltujen tavoitteiden (kuten sukupuolten tasa-arvon)
saavuttamiseksi ja esitetään samalla uusia vaatimuksia, jotka liittyvät nyky-yhteiskuntien
kulttuuriseen muutokseen (digitaalisen eriarvoisuuden purkaminen ja oikeus elää terveellisessä
ympäristössä).

SUOSITUKSET LYHYESTI
1. Sukupuolten täyden tasa-arvon saavuttaminen muun muassa
vahvistamalla isyyslomaa ja lastenhoitopalveluja.
2. Puututaan digitaaliseen eriarvoisuuteen.
3. Varmistetaan, että kaikki Euroopan kansalaiset voivat elää terveellisessä
ja kestävässä ympäristössä.
4. Varmistetaan mahdollisuus sosiaaliseen liikkuvuuteen ja sen kautta
mahdollisuus toteuttaa itseään sekä itsemääräämisoikeus.
5. Sukupolvenvaihdoksen edistäminen kaikilla tasoilla.
6. Pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanoton hallinnointi tasapainoisesti
maiden kesken.
Koululla ja koulutuspolitiikoilla vaikuttaa jälleen olevan keskeinen rooli – ne eivät pelkästään tarjoa
nuorille taitoja, joita he tarvitsevat päästäkseen työelämään, vaan myös rakentavat eurooppalaista
kulttuuria – sillä instituutioiden Euroopan rakentamisen jälkeen on olennaisen tärkeää rakentaa
kansojen Eurooppaa. Tästä näkökulmasta korostuu yhteisen kielen keskeinen merkitys, jotta eri
maiden kansalaiset voivat käydä vuoropuhelua ja käyttää palveluja yhdenvertaisesti. Esperanton
unelma on romahtanut, ja Ison-Britannian ero Euroopan unionista on herättänyt epäilyksiä
mahdollisuudesta omaksua englanti yhteiseksi kieleksi sekä keskeiseksi kieleksi kansainvälisissä
suhteissa, tieteessä ja taloudessa.

SUOSITUKSET LYHYESTI
1. Edistetään yhteisen kielen käyttöönottoa.
2. Investoidaan kouluihin ja keskitytään opetuksessa yksittäisten
kansakuntien historian sijasta Euroopan historiaan sekä poliittiseen
talouteen ja kansalaiskasvatukseen.
3. Kehitetään kulttuuripalveluja, koulutusta ja eri jäsenvaltioiden
opiskelijoiden ja kansalaisten välisiä vaihto-ohjelmia.
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Osallisuutta edistävillä politiikoilla on olennainen rooli mahdollisuuksien takaamisessa kansalaisille.
Paneelin osanottajat korostivat tässä yhteydessä, että Italia on usein ollut kykenemätön
hyödyntämään tähän tarkoitukseen osoitettuja EU:n varoja. Osallistaminen ja saavutettavuus
tarkoittavat sitä, että EU:n toimielimet ovat lähempänä kansalaisia, tietoa on paremmin saatavilla ja
unionin kansalaiset ovat tietoisempia oikeuksistaan. Tässä suhteessa suuri merkitys on unionin
toimielinten ja kansalaisten suorilla yhteyksillä, joissa jäsenmaat eivät välttämättä toimi välittäjinä.

SUOSITUKSET LYHYESTI
1. Edistetään eriarvoisuuden vähentämiseen suunnattujen EU:n varojen
käyttöä.
2. EU:n toimielinten lähestyttävyys ja läheisyys kansalaisiin.
3. Tiedotetaan kansalaisille selkeästi heidän oikeuksistaan ja
mahdollisuuksistaan sekä edistetään toimielinten suoraa lähestyttävyyttä.

6. Työllisyys
Työllisyyskysymys tulee jatkuvasti esiin monialaisena tekijänä, jolla on välitön vaikutus Euroopan
unionin kykyyn noudattaa annettuja suosituksia. Osallistujien kesken käydyssä keskustelussa kävi
selväksi, että työllisyys on ihmisten elämän kannalta keskeinen kysymys, jota ei kuitenkaan voida
käsitellä vahvistamatta taloutta ja puuttumatta painokkaammin sosiaalista oikeudenmukaisuutta
koskeviin kysymyksiin. Vahvoja odotuksia asetetaan sille, että aktiivinen työvoimapolitiikka olisi
edelleen keskeisessä asemassa ja yhä koordinoidumpaa Euroopan unionissa.

SUOSITUKSET LYHYESTI
1. Työntekijöiden liikkuvuuden ja vaihdon edistäminen eurooppalaisen
työnvälityskeskuksen kautta työntekijöiden liikkuvuutta ja vaihtoa varten.
2. Yhdennetty työllisyyspolitiikka EU:n tasolla.
3. Kannustimia työntekijöitä palkkaaville yrityksille.
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Eurooppa maailmassa
Viimeaikaiset kansainväliset tapahtumat ja erityisesti sota Ukrainassa ovat vaikuttaneet syvällisesti
käsitykseen siitä, millainen rooli Euroopalla olisi oltava kansainvälisesti.
Keskeisenä sisältönä kootuissa suosituksissa on se, että unionia on vahvistettava sellaisenaan
(sekä identiteetiltään että taloudellisena voimana) ja että suhteissa muihin maihin sitä olisi
pidettävä mallina ja kannustimena.

Eurooppalaisen
identiteetin
vahvistaminen

Talouden ja instituutioiden
vahvistaminen

Yhteistyö ja
kumppanuudet

Poliittinen ja
kulttuurinen malli

1. Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen
Jotta unioni voisi tulla tunnustetuksi rajojensa ulkopuolella, sen on ennen kaikkea oltava sisäisesti
yhtenäinen niin taloudellisesti ja rahoituksen suhteen kuin myös identiteetin ja arvojen osalta.
Identiteettiä ei kuitenkaan luoda vahvistamalla paikallisia erityispiirteitä, vaan edistämällä niitä
yhteisten keskeisten arvojen puitteissa.
Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös unionin mahdollinen laajentuminen, jota ei joidenkin
paneelin osanottajien mukaan kuitenkaan pitäisi tehdä umpimähkäisesti vaan keskittyen
taloudellisten normien sijasta voimakkaammin kulttuurin ja arvojen vastavuoroiseen
tunnustamiseen.

SUOSITUKSET LYHYESTI
1. Eurooppalaisten arvojen ja sekä alueellisten erityispiirteiden edistäminen.
2. Eurooppalaisen kulttuuri-instituutin perustaminen edistämään eri maiden
kansalaisten keskinäistä kunnioitusta ja vuorovaikutusta.
3. Uusien ehdokasmaiden asemaan liittyvien periaatteiden
uudelleenmäärittely kulttuuri-identiteetin ja arvojen kaltaisia tekijöitä
vahvistamalla.
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2. Talouden ja instituutioiden vahvistaminen
Euroopan on tulevaisuudessa omaksuttava johtava asema kansainvälisellä tasolla, ja tämä rooli
voidaan omaksua vain, jos unioni on vahva ja riippumaton muista maista. On yleisesti tiedossa,
että unionin mailla ei ole suuria raaka-ainevaroja, mutta unionin on kuitenkin välttämätöntä kyetä
takaamaan suurempi riippumattomuus energiatoimitusten sekä maatalous- ja teknologiatuotteiden
osalta.
Tämä edellyttää huolellisia investointeja, jotta voitaisiin saada muita kiinni esimerkiksi teknologian
kaltaisilla aloilla (joilla Euroopan unioni vaikuttaa menettäneen johtoasemaansa) sekä elintarvikeja energia-alalla.
Sota Ukrainassa on myös tuonut keskustelujen keskipisteeseen sellaisen yhdennetyn
eurooppalaisen puolustuspolitiikan tärkeyden, jolla on erityinen identiteetti ja suurempi autonomia
suhteessa Natoon, jonka jäsenyyttä ei kyseenalaisteta.
Lisäksi on tehtävä huolellisia valintoja tulevaisuuden suhteen. Nuorten eurooppalaisten taitojen
kehittäminen edellyttää t vahvoja investointeja tieteeseen ja tutkimukseen.

SUOSITUKSET LYHYESTI
1. Vahvistetaan kotimaista tuotantokapasiteettia muun muassa
elintarvikeketjun (etenkin vehnän) ja teknologian (mikrosirujen) osalta.
2. Tuetaan tyypillisiä alueellisia ja eurooppalaisia tuotteita.
3. Vahvistetaan eurooppalaisia teollisuusklustereita (esim. teräksen
tuotannossa).
4. Vahvistetaan paikallista energiantuotantoa vihreästä näkökulmasta
(kaasu, aurinko, tuuli).
5. Kehitetään ilmailu- ja avaruusteknologiaa.
6. Perustetaan eurooppalaisia tiedelaboratorioita (eurooppalainen
viruspankki).
7. Perustetaan Naton puitteissa toimiva yhteinen eurooppalainen armeija,
jonka toiminta voi myös ulottua laajemmalle.
8. Investoiminen kouluttajien koulutukseen (eurooppalainen opettajien
vaihto-ohjelma, Erasmus opettajille).
9. Lisätään eurooppalaisten tutkijoiden liikkuvuutta kehittämällä uusia
eurooppalaisia tieteellisiä laitoksia.
10. Edistetään innovatiivisten startup-yritysten perustamista.
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3. Yhteistyö ja kumppanuudet
Tulevaisuuden Eurooppaa ei nähdä linnakkeena, joka puolustaa vaurauttaan, vaan keskeisenä
vaikuttajana kansainvälisellä näyttämöllä ja toimijana, joka kykenee käymään vuoropuhelua
maailman kaikkien maiden kanssa. Vuoropuhelun pohjana on kaupallinen voima, ja sen
tavoitteena olisi oltava taloudellinen johtajuus, jota voidaan vahvistaa luomalla laaja-alaisia
kansainvälisiä kumppanuuksia ja hankkeita.
Kaiken tämän tavoitteena on yhteistyö ja huomion kiinnittäminen maailman vähiten kehittyneisiin
alueisiin toteuttamalla tilapäisiä hankkeita köyhimpien maiden tukemiseksi sekä kulttuuri- ja
talousvaihtoa itäisten maiden kanssa.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös muuttoliikkeeseen lisäämällä valtioiden välistä
koordinointia ja soveltamalla yhteisiä menettelyjä hakemusten ja muuttovirtojen hallinnoimiseksi.

SUOSITUKSET LYHYESTI
1. Edistetään vientiä.
2. Edistetään rajat ylittäviä eurooppalaisia matkailureittejä.
3. Järjestelmän luominen kaupallisten neuvottelujen käymiseksi Euroopan
tasolla (ei yksittäisinä valtioina tai yrityksinä vaan unionina), jolloin
neuvotteluvoima olisi suurempi, ottaen samalla huomioon
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvät seikat.
4. Toteutetaan merkittäviä kansainvälisiä hankkeita, kuten Kansainvälinen
avaruusasema.
5. Rahoitetaan Afrikassa hankkeita koulujen ja sairaaloiden rakentamiseksi
ilman siirtomaa-asennetta mutta pyrkimällä eurooppalaisten oikeuksien ja
arvojen kunnioittamiseen.
6. Investoiminen köyhimmissä maissa paikan päällä tapahtuvaan
koulutukseen (erityisesti naisten osalta).
7. Edistetään teknisten asiantuntijoiden ja kouluttajien vaihtoa.
8. Luodaan maahanmuuttajien vastaanottoa koskevien yhteisten sääntöjen
järjestelmä, jossa on omat menettelynsä humanitaarista ja taloudellista
muuttoliikettä varten ja jossa vastuu jakautuu oikeudenmukaisesti maiden
kesken yhteisten (väestömäärään sekä lakien noudattamisen ja
työllistymisen seurantaan perustuvien) sääntöjen pohjalta.
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4. Poliittinen ja kulttuurinen malli
Euroopan on maailmanlaajuisesti tarjottava oikeuksien ja etiikan näkökulmasta selkeä poliittinen ja
kulttuurinen toimintamalli ja toimittava esimerkkinä tekemällä päätöksiä, joilla pyritään takaamaan
terve ympäristö, ihmisten oikeuksien kunnioittaminen sekä idän ja lännen vuoropuhelu.

SUOSITUKSET LYHYESTI
1. Otetaan johtoasema vihreänä maanosana, saavutetaan päästöttömyys
ennen muita ja lisätään puhtaan energian (tuuli- ja aurinkoenergian)
tuotantoa.
2. Viedään teknologioita, joilla tuotetaan ilmastoneutraaleja tuotteita.
3. Toimiminen idän ja lännen kohtaamispaikkana (julkisena paikkana ja
foorumina), edistäen kulttuurivaihtoa ja yhteisiä kulttuurialoitteita (kuten
maailman taidepäivää, joka järjestetään vuorotellen Euroopan eri
pääkaupungeissa ja johon osallistuu taiteilijoita sekä lännestä että idästä).
4. Luodaan muuttoliikeprosessien hallintaa varten eurooppalainen eettinen
malli, jota voidaan levittää kansainvälisesti.

6. Osallistujien suorittama loppuarviointi
Kahden työskentelypäivän päätteeksi kaikkia osallistujia pyydettiin täyttämään lyhyt kyselylomake
kokemuksensa arvioimiseksi. Kysely lähetettiin kaksi päivää paneelin päättymisen jälkeen, jotta
osallistujilla olisi aikaa selkeyttää mielikuviaan kokemuksesta ja siten välttää tunnepitoisen
palautteen antaminen.
Tulokset osoittavat osallistujien olleen hyvin tyytyväisiä tapahtumaan niin aiheen kiinnostavuuden
kuin myös osallistumisen helppouden sekä vuorovaikutuksen suhteen.

16

TYYTYVÄISYYS PANEELIIN OSALLISTUMISEEN

9,5

Yleinen tyytyväisyys tapahtumaan

9,0

Osallistujien antaman panoksen laatu
Yhdenmukaisuus laadittujen suositusten ja keskustelujen
välillä

9,1
9,3

Alustan käyttäjäystävällisyys

9,6

Erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen
Moderaattoreiden kyky antaa tilaa osallistujille ja kuunnella
heitä

9,7
9,8

Aiheiden kiinnostavuus

Erilaisista kokemustaustoista, taidoista ja motivaatiosta huolimatta osallistujat kokivat olleensa
vahvasti sitoutuneita: arviointikyselyyn vastanneista 98 prosenttia katsoi osallistuneensa aktiivisesti
keskusteluun ja vaikuttaneensa siihen myönteisesti.
Kokemus todettiin yleisesti ottaen hyvin hyödylliseksi, ja sen katsottiin ennen kaikkea tarjonneen
mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen sekä tunteen tiiviimmästä yhteydestä unionin
toimielimiin. Lähes kaikki vastaajat toivoivat, että samanlaisia aloitteita toteutettaisiin jatkossakin.

EUROOPAN TULEVAISUUSKONFERENSSIN ITALIALAISEN KANSALAISPANEELIN
MERKITTÄVYYTTÄ KOSKEVA ARVIOINTI
Olisi järjestettävä useammin

86

On hyödyllistä saada kansalaisten ääni
kuuluville unionin toimielimissä

81

Voi vaikuttaa myönteisesti Euroopan
tulevaisuuden parantamiseen

Täysin samaa mieltä
Jossakin määrin eri mieltä

15

68

Tuo unionin toimielimiä lähemmäksi
kansalaisia

Oli ajanhukkaa

10 2 2

27

68

5 2 10
Jossakin määrin samaa mieltä
Täysin eri mieltä

25

2

2

5 2

83
Ei samaa eikä eri mieltä
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Kaikki osallistujat ilmoittivat, että jos tällainen aloite järjestettäisiin uudelleen, he osallistuisivat
siihen mielellään ja suosittelisivat myös ystäviään osallistumaan.

Europe in the World
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