Koondaruanne 11.10.2021

Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse
seitsmenda koosoleku koondaruanne
Esmaspäev, 20. september 2021
16.15 – 17.45, Europa hoone (koosolekuruum S7, hübriidkohtumine)
Osalejad: osalejate nimekiri on esitatud lisas
Kokkuvõte ja järeldused
Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse seitsmes koosolek toimus 20. septembril 2021 nõukogu
hoones (hübriidformaadis).
Seitsmendat koosolekut juhatasid ühiselt Euroopa Parlamendi liige Guy VERHOFSTADT,
Sloveenia ELi asjade riigisekretär Gašper DOVŽAN ning komisjoni demokraatia- ja
demograafiaküsimuste asepresident Dubravka ŠUICA. Koosoleku avas ja lõpetas
Gašper DOVŽAN.
Kaaseesistujad teavitasid juhatust Euroopa kodanike paneelaruteludest, eelkõige
positiivsetest kogemustest esimese paneelaruteluga, mis peeti 17.–19. septembril
Strasbourgis, ning vahetasid juhatusega sellel teemal arvamusi.
Kaaseesistujad teavitasid juhatust ka mitmekeelsest digiplatvormist, sealhulgas
vahearuannetest ja platvormi modereerimisest, ning vahetasid sellel teemal arvamusi.
Juhatus kinnitas konverentsi täiskogu istungi 22. ja 23. oktoobri esialgse päevakorra, koos
teemade rühmitamisega hommikusteks ja pärastlõunasteks istungjärkudeks.
Juhatus vahetas arvamusi konverentsi täiskogu avaistungi üle ja kaaseesistujad arutavad
täiendavalt järgmiste täiskoguistungite üksikasju, pidades neid arvamusi silmas.
Kaaseesistujad teavitasid juhatust konverentsi täiskogu töörühmade üle peetavate arutelude
seisust ja lahendamata küsimustest ning arutasid neid koos osalejatega.
Koosoleku avas Gašper Dovžan (kaaseesistuja), kes väljendas oma rahulolu Euroopa kodanike
paneelarutelude esimese vooru üle, mis toimus 17.–19. septembril 2021 teemal „Tugevam
majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad, noored, sport, kultuur ja haridus ning digiüleminek“.
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1. Ajakohastatud teave Euroopa kodanike paneelarutelude kohta
Selle päevakorrapunkti raames toimunud arutelu juhatas Guy Verhofstadt (kaaseesistuja), kes
andis esimese paneelarutelu esimesele istungjärgule (tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja
töökohad; noored, sport, kultuur ja haridus; digiüleminek) positiivse hinnangu. Ta rõhutas
osalevate kodanike kaasatust ja positiivset kogemust. Esimese paneelarutelu käigus tehti
kindlaks selle viis töösuunda, millest igaüks hõlmab mitut alateemat, mida hakatakse arutama
kahel järgmisel tööistungjärgul, nimelt töötamine Euroopas, tuleviku majandus, õiglane
ühiskond, õppimine Euroopas ning eetiline ja turvaline digiüleminek. Paneelarutelul osalejad
valisid enda seast ka 20 esindajat konverentsi täiskogu istungile. Strasbourgis oli kohal mitu
meediakanalit, kes kajastasid esimest istungjärku meedias.
Dubravka Šuica (kaaseesistuja) rõhutas ka, et see konverentsi suurim uuendus on saanud
positiivse alguse. Ta osutas muljet avaldavatele fotodele eri liikmesriikidest pärit erineva
tausta ja eri vanuses kodanikest, kes istusid üheskoos Strasbourgi istungisaalis, ning rõhutas
vajadust tagada, et kodanikel oleks täiskogu istungil tugev roll. Kaaseesistuja märkis, et
kodanike valitud töösuunad kajastavad digiplatvormil tehtud postitusi. Ta kutsus üles
suurendama jõupingutusi konverentsi tutvustamiseks.
Gašper Dovžan (kaaseesistuja) nõustus positiivse hinnanguga esimesele paneelarutelu
istungjärgule.
Sellele järgnenud arutelul:
 nõustusid osalejad esimesele paneelarutelule antud positiivse hinnanguga;
 esitas mitu osalejat küsimusi ekspertide kohta, kes tegid paneelarutelul sissejuhatuse,
ning arutelude juhtide valiku kohta;
 tõstatati küsimus paneelarutelul osalejate valimise kohta;
 palusid mõned osalejad, et paneelaruteludel osaleks rohkem juhatusest pärit
vaatlejaid;
 tõstatas mitu osalejat küsimuse selle kohta, kuidas võetakse Euroopa kodanike
paneelarutelude tulemusi arvesse täiskogu istungil.
Guy Verhofstadt (kaaseesistuja) tuletas meelde, et konverentsi kaks täiskogu istungjärku on
pühendatud sellele, et arutada kodanike paneelarutelude soovitusi ning et paneelarutelude
esindajad on täiskogu istungi ja selle töörühmade täisliikmed ning tagavad seeläbi selge seose
Euroopa kodanike paneelarutelude ja täiskogu istungi vahel. Ta oli samuti seisukohal, et
paneelarutelude soovitusi on vaja kajastada konverentsi lõppjäreldustes.
Kaaseesistuja andis teada, et ekspertide nimed ja elulugu on kättesaadavad platvormil ning
et arutelude juhid on kogenud professionaalid ning osa konsortsiumist moodustavad välised
teenuseosutajad. Mis puudutab juhatusest pärit vaatlejate arvu Euroopa kodanike
paneelaruteludel, siis tuleb arvestada sellega, et kuigi arvude osas on võimalik teatav
paindlikkus, ei tohiks see tulla kodanike arvelt ning samuti eksisteerivad praktilised piirangud.
Igal juhul kantakse kõik täiskogu istungil toimuvad Euroopa kodanike paneelarutelud üle
mitmekeelse digiplatvormi veebisaidil.
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Kokkuvõte:
Kaaseesistujad teavitasid juhatust Euroopa kodanike paneelaruteludest, eelkõige
positiivsetest kogemustest esimese paneelaruteluga, mis peeti 17.–19. septembril
Strasbourgis, ning vahetasid juhatusega sellel teemal arvamusi.
2. Mitmekeelne digiplatvorm: teave kaaseesistujatelt ja arvamuste vahetus –
Vahearuanded – Platvormi modereerimine
Selle päevakorrapunkti raames toimunud arutelu juhatas Dubravka Šuica (kaaseesistuja), kes
andis teada, et Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni juhitud teavituskampaania on
andnud tulemusi, sest platvormi on külastanud rohkem kui 3 miljonit külastajat, kuid aktiivse
osaluse tagamiseks on vaja veel rohkem tööd teha. Euroopa kodanike paneelarutelud peaksid
sütitama huvi platvormi vastu ja suurendama sellel osalemist. Kaaseesistujad esitasid esimese
vahekokkuvõtte, mis on platvormil olemas 24 keeles. Aruande eesmärk on anda ülevaade
kodanike postitustest platvormil, mis on peamine koht, kus kodanikud saavad anda oma
sisendi. Aruande koostas teenuseosutaja, kes töötab komisjoni teabevahetuse
peadirektoraadiga sõlmitud lepingu alusel. Aruandes keskendutakse postituste kvalitatiivsele
analüüsile, mille puhul mõttekaardid aitavad visualiseerida erinevaid ideede kogumeid.
Kaaseesistuja rõhutas, et vahearuandeid ja mõttekaarte tutvustati kodanikele esimese
paneelarutelu ajal. Ta teatas, et teine vahearuanne on kavandatud oktoobri keskpaigaks.
Platvormi modereerimisega seoses andis kaaseesistuja teada, et seni ei ole suuri probleeme
esinenud. Ta rõhutas, et modereerimise peamine eesmärk on tagada, et konverentsi hartast
peetakse täielikult kinni, et platvormi kasutatakse selleks ettenähtud eesmärgil ning et see
jääb kohaks, kus igasuguse taustaga, kõigist eluvaldkondadest ja kõikjalt Euroopa Liidust pärit
kodanikud tunnevad end mugavalt ja tunnevad, et nende postitused on oodatud.
Kaaseesistuja märkis, et platvormi modereerib Euroopa Komisjoniga lepingu sõlminud rühm,
kes töötab konverentsi juhatuse nimel tegutseva ühissekretariaadi järelevalve all.
Modereerimisrühm vaatab postituse sisu läbi pärast selle platvormil tegemist. Sisu eelnevalt
ei modereerita ja kui postitus on varjatud, saab kasutaja modereerimismeeskonnalt teate
selle põhjuste kohta.
Sellele järgnenud arutelul:
 olid osalejad üldiselt seisukohal, et aruanne on vajalik dokument, mille panus on
esitatud tasakaalustatud viisil ja milles rõhutatakse mõttekaartide kasulikkust;
 väljendasid mõned osalejad muret selle pärast, et platvormil jääb endiselt vajaka
nähtavusest ning teatasid meetmetest, mida nad on võtnud info levitamiseks oma
võrgustikes;
 väljendasid mõned osalejad muret aruande konkreetsete aspektide pärast, eeskätt
teatava sisu kajastamine aruande kokkuvõttes, teemade jaotuse võimalik selge
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jaotamine, ideede ja ürituste kaalumine ning osutamine konkreetsetele
liikmesriikidele;
 soovisid mõned osalejad, et neid aruandeid arutatakse täiskogu istungil ja selle
töörühmades;
 tõstatas üks osaleja küsimuse selle kohta, kas juhatus peaks olema aruandesse
kaasatud.
Kaaseesistujad võtsid tõstatatud küsimused teadmiseks ja rõhutasid, et juhatuse roll ei ole
ega saa olema nende aruannete läbivaatamine, sest see ei ole poliitiline ülesanne.
Kaaseesistujad kinnitasid samuti, et oktoobrikuisel täiskogu istungil on päevakorras punkt
vahearuannete kohta, mis võimaldab aruteludega rohkem sügavuti minna.
Kokkuvõte:
Kaaseesistujad teavitasid juhatust ka mitmekeelsest digiplatvormist, sealhulgas
vahearuannetest ja platvormi modereerimisest, ning vahetasid sellel teemal arvamusi.
3. 22.–23. oktoobril toimuv konverentsi täiskogu – Päevakorra kavand: kinnitamine –
Arvamuste vahetus täiskogu avaistungi teemal
Gašper Dovžan (kaaseesistuja) tutvustas täiskogu istungi päevakorra kavandit.
Guy Verhofstadt (kaaseesistuja) soovitas jagada päevakorra kaheks aruteluplokiks, millest
hommikune keskenduks Euroopa kodanike paneelaruteludele, riiklikele üritustele ja
paneelaruteludele ja Euroopa noorteüritusele ning pärastlõunane platvormile. Päevakorra
kavand kinnitati vastavalt.
Järgneva arutelu käigus vahetasid osalejad arvamusi konverentsi täiskogu istungi üle laiemalt,
tuginedes täiskogu 19. juuni avaistungi õppetundidele ning tõstatades järgmised küsimused:
 Osalejad olid üldiselt ühel nõul, et täiskogu istung peaks olema interaktiivsem,
võimaldades tõelist mõttevahetust ja keskendudes rohkem sisule;
 mõned osalejad imestasid, kuidas nende sisuline panus protsessi sobitub;
 tõstatati küsimus Lääne-Balkani riikide kaasatuse kohta.
Guy Verhofstadt (kaaseesistuja) nõustus osalejatega, et täiskogu avaistungi arutelud
koosnesid lühikestest sõnavõttudest, mis jätsid kõnelejate vaheliseks suhtluseks vähe aega.
Ta soovitas eraldada igale kõnelejale lisaks tavapärasele kõneajale veel teatav ajakrediit, et
reageerida teiste osalejate sõnavõttudele, mida nad saavad kasutada oma äranägemise järgi.
Kaaseesistujad rõhutasid, et nad arutavad täiskogu istungi üksikasju neid kaalutlusi silmas
pidades.
Lääne-Balkani osas tuletasid kaaseesistujad meelde, et Lääne-Balkani riigid ei ole ametlikult
konverentsi protsessis osalised, kuid kinnitasid valmisolekut leida sobivaid viise nende
kaasamiseks.
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Kodukorraga seoses korrati üleskutset muuta kodukorra joonealust märkust nr 7, et lisada
sellesse võimalus märkida protokolli arvamuste lahknevus ka sotsiaalpartnerite ja muude
täiskogu sidusrühmade puhul.
Kaaseesistujad selgitasid, et kirjalik vastus sellele küsimusele saadetakse peagi.
Kokkuvõte:
Juhatus kinnitas konverentsi täiskogu istungi 22. ja 23. oktoobri esialgse päevakorra, koos
teemade rühmitamisega hommikusteks ja pärastlõunasteks istungjärkudeks.
Juhatus vahetas arvamusi konverentsi täiskogu avaistungi üle ja kaaseesistujad arutavad
täiendavalt järgmiste täiskoguistungite üksikasju, pidades neid arvamusi silmas.

4. Konverentsi täiskogu töörühmad – teave kaaseesistujatelt
Selle päevakorrapunkti raames toimunud arutelu juhatas Gašper Dovžan (kaaseesistuja).
Ta andis teada, et nõukogu on suve jooksul teinud töörühmadega seoses edusamme, nagu
neid tegid ka kaaseesistujad oma viimasel kohtumisel, ning et jätkatakse tööd viimaste
lahendamata küsimuste lahendamiseks, st kuidas tutvustada töörühmade tööd konverentsi
täiskogu istungil ja kes peaks seda tegema. Ta oli seisukohal, et konverentsi täiskogu istung
peaks olema arutelude koht ning leidis, et töörühmade töö tulemus peaks jääma
mitteametlikuks, rõhutades oma muret selle pärast, et töörühmade kirjalikud aruanded
jätaksid varju konverentsi täiskogu töö.
Dubravka Šuica (kaaseesistuja) kinnitas oma valmisolekut jõuda kokkuleppele viimases
lahendamata päevakorrapunktis ning toonitas, kui oluline on, et kodanikud annaksid koos
eesistujaga töörühmade nimel tagasisidet konverentsi täiskogule.
Guy Verhofstadt (kaaseesistuja) kutsus üles lahendama töörühmade küsimust niipea kui
võimalik, et lõpetada arutelud menetlusküsimuste üle ja alustada sisulisi arutelusid. Ta oli
seisukohal, et töörühma eesistuja, kes esindab kogu töörühma, peaks tutvustama töörühma
tööd täiskogule, mille järel saab kohe sõna töörühma kodanike arutelupaneeli esindaja. Ta oli
seisukohal, et kirjalik kokkuvõte töörühmadelt peab jõudma terve täiskoguni, et tagada
läbipaistvus ja kõigi täiskogu liikmete võrdsus.
Järgnenud arvamuste vahetuses:
 väljendasid mõned osalejad oma vastuseisu mis tahes kirjalikele aruannetele
töörühmadelt, samas kui teised rõhutasid vajadust kirjalike aruannete järele, millega
täiskogu istungile minna;
 tõstatati küsimus töörühmade tegeliku eesmärgi üle;
 rõhutasid teised töörühmade suurt osatähtsust ning olid seisukohal, et need rühmad
andsid võimaluse minna konverentsi raames peetavatel aruteludel teemadega
sügavuti;
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 kutsus mitu osalejat üles leppima kiiresti kokku töörühmades ja nendega kiiresti algust
tegema.
Kaaseesistujad jätkavad arutelusid konverentsi täiskogu töörühmade praktilise korra üle.
Kokkuvõte:
Kaaseesistujad teavitasid juhatust konverentsi täiskogu töörühmade üle peetavate
arutelude seisust ja lahendamata küsimustest ning arutas neid koos osalejatega.

Järgmine koosolek
Juhatuse järgmise koosoleku toimumise kuupäeva kokku ei lepitud.
Kontaktandmed:

Susanne Höke, ühissekretariaadi liige
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EUROOPA TULEVIKU KONVERENTSI JUHATUSE KOOSOLEK
20. september 2021, kl 16.15–18.00, Europa hoone ruumis S7 ja virtuaalse osalemisvõimalusega
OSALEJATE NIMEKIRI
Yellow : confirmed physical presence
Green : confirmed remote presence

CO-CHAIR

Mr Guy VERHOFSTADT
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE)

CO-CHAIR

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

CO-CHAIR

Ms Dubravka ŠUICA
Vice-President of the European Commission

MEMBER

Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ)
State Secretary for EU Affairs

MEMBER

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

MEMBER

Mr Maroš ŠEFČOVIČ
Vice-President of the European Commission

OBSERVER

Ms Judit VARGA
Minister of Justice

OBSERVER

Mr Hans DAHLGREN (SE)
Minister for EU Affairs

OBSERVER

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

OBSERVER

Ms Theodora GENTZIS (BE)
-Director General for European Affairs
-Secretary General a.i.

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)
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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
(COSAC)

Mme Sabine Thillaye (FR)
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale

OBSERVER
(COSAC)

M. Jean-François Rapin (FR)
Chair of EU Affairs Committee at the Senat

OBSERVER
(COSAC)

Mr Marko POGAČNIK (SI)
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor

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
OBSERVER
(ETUC)
Invited

Mr Markus BEYRER
Director General of BusinessEurope

Mr Luca VISENTINI
Secretary General of ETUC

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Ms Marta ARPIO

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Mr Guillaume McLAUGHLIN

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Mr Colin SCICLUNA

COMMON
SECRETARIAT

Ms Rebecca RHLALOU

8

Koondaruanne 11.10.2021

COMMON
SECRETARIAT

Ms Eva-Maria POPTCHEVA

COMMON
SECRETARIAT

Ms Susanne HOEKE

EXCUSED
MEMBER
MEMBER
MEMBER

Mr Clément BEAUNE (FR)
Secretary of State for EU Affairs
Ms Vĕra JOUROVÁ
Vice-President of the European Commission
Mr Manfred WEBER
Member of the European Parliament (PPE, DE)
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