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Tulevaisuus
on käsissäsi

Eurooppalaiset kansalaispaneelit
Euroopan tulevaisuuskonferenssin osana järjestettävät eurooppalaiset
kansalaispaneelit ovat uudenlainen keino edistää keskustelevaa demokratiaa EU:ssa.
Paneelien avulla vahvistetaan kansalaisten roolia EU:n tulevien politiikkojen ja
tavoitteiden muotoilussa. Paneeleihin valitaan 800 kansalaisen edustava otos
keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta ja antamaan toimintasuosituksia aiheista,
joita käsitellään myös konferenssin monikielisellä digitaalialustalla.
Paneelien suositukset otetaan osana konferenssin tuloksia huomioon jatkotoimissa.

Paneelien osallistujat
•

4 paneelia, joista kuhunkin osallistuu 200 kansalaista. Osallistujat
valitaan satunnaisesti 27 EU-maasta.

•

Panelistit edustavat EU:n monimuotoisuutta maantieteellisen
taustan, sukupuoli- ja ikäjakauman, sosioekonomisen taustan ja
koulutustason suhteen.

•

Kussakin paneelissa 1/3 osallistujista on nuoria (16–25-vuotiaita).
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Keskustelujen aiheet
•

4 paneelia kattaa erilaisia aihealueita, joista käydään ruohonjuuritasolta lähtevää
keskustelua:

vahvempi talous,
sosiaalinen
oikeudenmukaisuus,
työpaikat / koulutus,
nuoriso, kulttuuri, urheilu /
digitaalinen muutos
(17-19/09; 5-7/11; 3-5/12)

arvot, oikeudet,
oikeusvaltioperiaate,
demokratia, turvallisuus
(24-26/09; 12-14/11;
10-12/12)

ilmastonmuutos,
ympäristö / terveys
(1-3/10; 19-21/11;
7-9/01/2022)

EU:n rooli maailmassa /
maahanmuutto. (15-17/10;
26-28/11; 14-16/01/2022)

Työskentelytapa ja ajankohta

Kukin paneeli
kokoontuu
3 kertaa vähintään
kaksipäiväiseen
tapaamiseen syyskuun
2021 ja tammikuun
2022 välisenä aikana.

Fyysisiä sekä verkko
(riippuen COVIDtilanteesta)

Monikielistä
työskentelyä
(kaikki 24 virallista
EU-kieltä paneelien
täysistunnoissa)

Tulokset
•

Paneeleissa keskustellaan konferenssialustalla esitetyistä ajatuksista ja
kannanotoista. Paneelit muotoilevat EU:lle jatkotoimia koskevia suosituksia, joista
keskustellaan konferenssin täysistunnossa.

•

Keskustelun tuloksien esittelyyn ja niistä keskusteluun osallistuu täysistunnossa
80 kansalaispaneelien edustajaa, joista vähintään kolmasosa on alle 25-vuotiaita
nuoria.

•

Paneelin osallistujille tiedotetaan heidän suositustensa jatkotoimista. Lopuksi
järjestetään palautetilaisuus.

Paneelien työskentelyn etenemistä voi seurata konferenssialustalla:
https://futureu.europa.eu.

Kerro kantasi
© Euroopan unioni, 2021
Tämän asiakirjan uudelleenkäyttö on sallittua edellyttäen, että lähde mainitaan asianmukaisesti ja
mahdollisesti tehdyt muutokset merkitään (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
Sellaisten osien käyttö tai jäljentäminen, jotka eivät ole EU:n omaisuutta, saattaa edellyttää lupaa
suoraan asianomaisilta oikeudenhaltijoilta. Kaikki kuvat © Euroopan unioni, ellei toisin mainita.
Icons © Flaticon – kaikki oikeudet pidätetään.

PDF

ISBN 978-92-76-41291-5

doi:10.2775/213010

NA-09-21-377-FI-N

