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Tiivistelmä 
Euroopan tulevaisuutta koskevat keskustelut Euroopan parlamentissa tarjosivat valtion- ja 
hallitusten päämiehille ainutlaatuisen tilaisuuden esittää näkemyksiään siitä, mihin suuntaan EU-
27:n olisi tulevaisuudessa edettävä. Ne osoittivat toisaalta, että vaikka puhujilla onkin erilaisia 
näkemyksiä siitä, mitkä politiikanalat ovat erityisen tärkeitä, heidän näkemyksensä ovat monissa 
kysymyksissä yhteneviä. Kaikki puhujat olivat yhtä mieltä siitä, että EU-jäsenyys tuo lisäarvoa, koska 
sen avulla saadaan taloudellista ja turvallisuuteen liittyvää hyötyä. Kaikki puhujat olivat sitä mieltä, 
ettei 21. vuosisadan haasteita voida ratkaista yksin toimivissa jäsenvaltioissa jäsenvaltioiden koosta 
tai taloudellisesta hyvinvoinnista riippumatta. Tähän liittyen kaikki puhujat korostivat EU:n 
yhtenäisyyden tarvetta ja viittasivat myös EU:n arvoihin, jotka on säilytettävä, vaikka arvoilla voikin 
olla erilainen perusta.  

Halu tunnustaa EU:n tuoma lisäarvo sai jotkin puhujat korostamaan tarvetta vahvistaa yhteyttä EU:n 
koneiston ja unionin kansalaisten välillä. Osa puhujista halusi saada kansalaiset entistä enemmän 
mukaan EU:n päätöksentekomenettelyyn, ja toiset katsoivat, että kansalaisille olisi tiedotettava 
entistä paremmin unionin saavutuksista. Keskusteluissa ei tullut juuri esiin halua perussopimusten 
uudistamiseen, minkä vuoksi parannusten tulisi pohjautua nykyiseen oikeudelliseen kehykseen. 
Poliittisia tarpeita yksilöidessään puhujat pitivät yleensä muuttoliikettä, ilmastonmuutosta ja 
turvallisuutta kolmena tärkeimpänä alana. Käsitys siitä, missä määrin EU:n olisi osallistuttava niitä 
koskevin toimiin, vaihteli puhujilla, mikä koski muitakin politiikkatoimia. Toinen kiistanalainen 
kysymys on edelleen, pitäisikö yksimielisyysperiaatteesta luopua, ja jos pitäisi, millä aloilla niin 
tehtäisiin. Analyysi osoitti myös, että joskus aiheiden valinta (esim. työttömyys) ei johtunut 
pelkästään puhujan poliittisesta suuntautuneisuudesta, vaan myös yleisistä kansainvälisistä 
tapahtumista (esim. kauppakiista Yhdysvaltojen kanssa) tai siitä, että aihe oli EU:n tason esityslistalla 
(esim. kärkiehdokkaat). Keskustelut antoivat valtion- ja hallitusten päämiehille myös 
mahdollisuuden esittää omia ehdotuksiaan. Puhujat esittivätkin uusia – vaikkakin mahdollisesti 
kiistanalaisia – ehdotuksia politiikkatoimiin liittyvistä aloista samoin kuin laajemmista 
institutionaalisista kysymyksistä.  

Tässä käsiteltyjen tärkeimpien EMUun liittyvien politiikkatoimien osalta on edelleen erimielisyyttä, 
joka koskee toisaalta riskien vähentämisen menetelmiä (esim. tasapainoiset talousarviot ja terve 
pankkijärjestelmä) ja toisaalta kantoja, joissa korostetaan jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
tarvetta. Muuttoliikettä pidetään yksimielisesti alana, jolla tarvitaan EU:n yhteistä strategiaa, vaikka 
mielipide-eroja onkikin edelleen yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän (CEAS) 
uudistuksesta ja vastakkain ovat yhteisvastuun ja toisaalta joustavuuden painottaminen. Useimmat 
sosiaalista ulottuvuutta käsitelleet puhujat tukivat Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria. Vaikka 
useimmat puhujat totesivatkin, että sosiaali- ja hyvinvointipolitiikka olisi asetettava etusijalle 
unionin tasolla, jotkut heistä ehdottivat EU:n minimipalkkaa tai työttömyysvakuutusta. Kaupan 
yhteydessä useimmat puhujat korostivat tarvetta torjua protektionismia ja nationalistisia 
menettelyjä sekä tarvetta suojella EU:n strategisia etuja entistä paremmin ja säilyttää sosiaaliset ja 
ympäristöä koskevat normit. Monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä EU:n budjetin koon esiin 
tuoneet puhujat halusivat varsin tasapainoisesti pienentää sitä, suurentaa sitä tai yleisesti laatia sen 
unionin tarpeiden mukaisesti. Tässäkin puhujat olivat eri mieltä siitä, pitäisikö rakenne- ja 
koheesiopolitiikan menot säilyttää ennallaan. Turvallisuuden ja puolustuksen suhteen puhujat 
olivat hyvin yhtä mieltä siitä, että molemmat ovat tärkeitä kysymyksiä EU:n ulkoisten uhkien vuoksi. 
Transatlanttinen yhteys ja monenkeskisyys ovat edelleen merkittäviä tekijöitä, ja samalla monet 
puhujat korostivat pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PESCO) sekä Euroopan puolustusrahaston 



EPRS | Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu 
  
 

II 

(EDF) merkitystä. Turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvät institutionaaliset näkökohdat ovat 
kuitenkin edelleen kiistanalaisia. Johtajien kannat ilmastonmuutokseen ja energiaan liittyvissä 
kysymyksissä kertoivat näiden haasteiden rajat ylittävästä luonteesta. Hiilipäästöjen vähentäminen 
ja hiilineutraalin talouden aikaansaaminen vuoteen 2050 mennessä tuotiin esiin samoin kuin tarve 
edistää uusiutuvaa energiaa ja energialähteiden monimuotoisuutta sekä tarve parantaa 
energiatehokkuutta. Institutionaalisten näkökohtien osalta puhujat pitivät tärkeänä kansalaisten 
osallistumisen lisäämistä. Ilmaistiin erilaisia näkemyksiä siitä, tarvittaisiinko Eurooppaa ”lisää” vai 
”vähemmän”. 
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1. Johdanto 
Yhdistyneen kuningaskunnan päätettyä erota EU:sta Euroopan parlamentin puhemies Antonio 
Tajani ilmoitti aikovansa järjestää täysistunnoissa Euroopan tulevaisuutta koskevia keskusteluja 
puolentoista vuoden ajan ennen toukokuussa 2019 järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja. 
Hän ilmoitti kutsuvansa valtion- ja hallitusten päämiehiä ja muita merkittäviä eurooppalaisia 
henkilöitä esittämään näkemyksiään demokraattisella ja avoimella foorumilla vuoden 2018 alusta 
lähtien. Tällainen menettely oli aivan uutta parlamentin institutionaalisessa toiminnassa, ja se 
käynnistettiin hetkellä, jolloin tarvittiin kaikki mahdolliset panokset ja ajatukset Eurooppa-hankkeen 
vakauden ja selkeyden palauttamiseksi. 
Euroopan tulevaisuutta koskeviin keskusteluihin osallistui suurin osa EU:n valtion- ja hallitusten 
päämiehistä. Noin 20 valtion- tai hallitusten päämiestä otti kutsun vastaan (kuva 1) ja esitti 
näkemyksiään puheissaan (kuva 2), minkä jälkeen keskusteltiin parlamentin jäsenten kanssa 
parlamentin täysistuntojen aikana. Alun perin keskusteluja oli määrä järjestää vuonna 2018, mutta 
ne jatkuivat huhtikuussa 2019 pidettyyn viimeiseen täysistuntoon saakka. Ne tarjosivat arvokkaan 
mahdollisuuden pohtia EU:n tulevaisuutta ja parantaa sekä kansalaisten että poliitikkojen 
tietämystä 9. toukokuuta 2019 Sibiussa Romaniassa pidetyn huippukokouksen ja samassa kuussa 
järjestettyjen Euroopan parlamentin vaalien edellä. 

Kuva 1 – Osanottajat Euroopan tulevaisuutta koskevissa keskusteluissa Euroopan 
parlamentissa (2018–2019) 

 
Tietolähde: PERS. 

Kuva 2 – Jäsenvaltiot, joiden johtajat ovat osallistuneet Euroopan tulevaisuutta koskeviin 
keskusteluihin Euroopan parlamentissa (2018–2019) 

 
Tietolähde: PERS. 
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2.  Painotukset, yhteneväisyydet ja erot Euroopan 
tulevaisuutta koskeneissa keskusteluissa 

Euroopan parlamentissa käydyissä Euroopan tulevaisuutta koskeneissa keskusteluissa käsiteltiin 
monia aiheita ja esitettiin monenlaisia visioita. Kaikki puhujat keskittyivät puheissaan ensisijaisesti 
tiettyyn kysymykseen tavalla, joka heijasti heidän omia kansallisia etujaan, heidän maidensa 
hyvinvoinnin tasoa sekä heidän poliittista suuntautuneisuuttaan. Tässä analyysissa tuodaan esiin 
puheiden tärkeimmät samankaltaisuudet ja erot sekä keskeiset sanomat, joista kaikki puhujat olivat 
yhtä mieltä. 

Kun tarkastellaan kaikkien Euroopan tulevaisuutta käsitelleisiin keskusteluihin1 osallistuneiden 20:n 
valtion- ja hallitusten päämiesten puheita, voidaan havaita joitakin samankaltaisuuksia, painotuksia 
ja eroja. Seuraavassa yleiskatsauksessa esitetään ensin yhteiset viestit, joista kaikki puhujat olivat 
yhtä mieltä, minkä jälkeen arvioidaan heidän näkemyksiään EU:n suurimmista haasteista. Siinä 
tuodaan esiin poliittisten kysymysten valintaan liittyviä painotuseroja ja tutkitaan, kuinka usein 
tiettyihin kysymyksiin viitattiin ja kuinka paljon huomiota kullekin erilaisista poliittisista 
kysymyksistä annettiin. Esimerkit osoittavat, miksi jotkin puhujat painottivat tiettyjä aiheita muita 
puhujia enemmän. Tämän osan lopuksi esitetään kaikki uudet ehdotukset, joita valtion- ja 
hallitusten päämiehet esittivät Euroopan tulevaisuudesta käydyn keskustelun yhteydessä.  

2.1. Yhteiset viestit 
Vaikka EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet keskittyivätkin puheissaan usein erilaisiin kysymyksiin 
ja painottivat erilaisia politiikanaloja, seuraavassa on esitetty tärkeimmät viestit, joista kaikki puhujat 
olivat enemmän tai vähemmän yhtä mieltä. 

EU-jäsenyyteen liittyvät kysymykset 
Kaikki puhujat korostivat maidensa saamia etuja Euroopan unionin jäsenenä. Monet toivat tämän 
esiin kertoessaan maidensa taloudellisen tilanteen paranemisesta. Useimmat totesivat myös EU:n 
tuovan lisäarvoa turvallisuuden, vapauden, demokratian ja oikeusvaltion alalla. Alankomaiden 
pääministeri Mark Rutte totesi kaikkien jäsenvaltioiden hyötyvän sisämarkkinoista, rahaliitosta ja 
henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta. Hän piti kuitenkin aivan yhtä tärkeänä sitä, että unioni takaa 
turvallisuuden, vakauden ja oikeusvaltion toteutumisen. Toinen monien valtion- ja hallitusten 
päämiesten mainitsema EU-jäsenyyden etu oli unioni merkitys rauhan takaajana. Monet käsittelivät 
tätä roolia historialliselta kannalta, mutta Kroatian pääministeri André Plenkovic korosti sen olevan 
merkityksellinen vielä nytkin. 

Luxemburgin pääministeri Xavier Bettel totesi puolestaan, että mainittuja EU-jäsenyyden maille 
tuomia etuja pidetään yksinkertaisesti itsestäänselvyytenä. Jotkin johtajista, kuten Viron 
pääministeri Jüri Ratas, ottivat myös osan vastuusta itselleen. Hän totesi, että on puhuttava 
sisämarkkinoiden ja yhteisvaluutan yrityksille, vapaan liikkuvuuden kansalaisille ja ERASMUS-
ohjelman opiskelijoille tuomista eduista. 

                                                             

1 Slovenian pääministeri hyväksyi ensin Euroopan parlamentin esittämän kutsun, mutta päätti sitten olla osallistumatta 
keskusteluun. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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Haasteiden kohtaaminen yhdessä  
Valtion- ja hallitusten päämiehet olivat myös yhtä mieltä siitä, ettei mikään jäsenvaltio koosta 
riippumatta ole riittävän suuri käsitelläkseen 21. vuosisadan haasteita yksin. Portugalin pääministeri 
Antonio Costa toivoi kaikkien ymmärtävän, että mitään suurimmista haasteistamme ei voida 
ratkaista paremmin EU:n ulkopuolella jäsenvaltioiden yksin toteuttamin toimin riippumatta siitä, 
kuinka rikas jäsenvaltio on tai kuinka suuri väestö sillä on. 

EU:n yhtenäisyyden säilyttäminen 
Kaikki puhujat pitivät tärkeänä yhtenäisyyttä, ja osa heistä, kuten Romanian presidentti Klaus 
Iohannis, asettivat sen keskeiselle sijalle puheessaan. Alankomaiden pääministeri Mark Rutte tiivisti 
asian toteamalla, että yhtenäisyys on Euroopan tulevaisuus. Yhtenäisyys mainittiin myös 
yhteisvastuun osoittamisen yhteydessä. 

EU:n arvojen puolustaminen. 
Toinen toistuva teema oli eurooppalaisten arvojen tärkeys sekä tarve puolustaa niitä sekä unionissa 
että sen ulkopuolella. Espanjan pääministeri Pedro Sanchez korosti, että nyt on aika suojella ja 
puolustaa arvoja, jotka tekevät hankkeestamme ainutlaatuisen ja jopa kateuden kohteen muualla 
maailmassa. Eurooppalaiset arvot mainittiin usein yhdessä eurooppalaisen identiteetin kanssa. 
Vaikka Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki katsoikin eurooppalaisen identiteetin perustuvan 
kristinuskoon, useimmat muut, kuten Romanian presidentti Klaus Iohannis, korostivat tällaisen 
identiteetin pohjautuvan periaatteisiin, arvoihin ja yhteisiin etuihin. 

EU:n kansalaisten tärkeä rooli 
Kaikki Euroopan parlamentissa puhuneet valtion- ja hallitusten päämiehet korostivat unionin 
kansalaisten merkittävää asemaa. Entistä parempi kommunikointi kansalaisten kanssa nostettiin 
keskeiseksi vastaukseksi joihinkin unionin tämänhetkisiin haasteisiin (ks. jakso 2.2 seuraavassa), joita 
ovat varsinkin euroskeptismin ja populismin nousu. Asiassa on kaksi erilaista ja toisiaan täydentävää 
katsantokantaa. Jotkin puhujat koristivat tarvetta saada kansalaiset entistä aktiivisemmin mukaan 
unioniin toimintaan ja päätöksentekoon kansalaiskeskustelujen ja suoran demokratian muiden 
muotojen avulla. Toiset taas korostivat tarvetta tähdentää kansalaisille EU:n tuomia etuja ja saada 
aikaan tuloksia kansalaisten tärkeiksi kokemilla aloilla. Ruotsin pääministeri Stefan Löfven tiivisti 
tämän toteamalla, että EU:n on jatkuvasti osoitettava merkityksensä ihmisten jokapäiväisessä 
elämässä sekä heidän tulevaisuuden unelmiensa kannalta. Irlannin Taoiseach Leo Varadkar osoitti 
näiden kahden näkemyksen täydentävän toisiaan toteamalla, että kansalaisten on voitava tuntea 
unionin tuomat edut, tunnettava ne omikseen ja osallistuttava aktiivisesti unionin kehittämiseen 
edelleen. 

EU:n uudistus nykyisen perussopimuksen kehyksessä 
Vielä yksi esiin tuotu yhteinen viesti oli tarve uudistaa unionia. Monet arvostelivat unionin toimintaa, 
ja toiset pitivät tarpeellisena unionin uudistamista sen tämänhetkiset haasteet huomioon ottaen. 
Molemmissa tapauksissa EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet pitivät parhaimpana vaihtoehtona 
uudistuksen toteuttamista nykyisen perussopimuksen kehyksessä, koska se on riittävän joustava 
mahdollistaakseen useat tarvittavista muutoksista. Monet, kuten Belgian pääministeri Charles 
Michel, olivat sitä mieltä, että perussopimuksen muuttaminen tässä vaiheessa ei olisi edes 
tarkoituksenmukaista. Tässä yhteydessä osa painotti mahdollisuutta käyttää laajennettua 
yhteistyötä, kun taas toiset vastustivat monen nopeuden unionia. 
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Taulukko 1 – kunkin valtion- tai hallituksen päämiehen käsittelemät aiheet 
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2.2.  Unionin suurimmat haasteet 
Puhujat muistuttivat monista EU:n viime aikoina kohtaamista haasteista, joita ovat olleet varsinkin 
talous- ja rahoituskriisi, muuttoliike ja pakolaiskriisi sekä Yhdistyneen kuningaskunnan EU-ero 
(brexit). Sen jälkeen he puhuivat tämän hetken ja tulevien vuosien suurimmista haasteista (ks. 
kuva 3). 

Kuva 3 – puhujien mainitsemat suurimmat haasteet 

 

Tietolähde: EPRS. 

Mainitut haasteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: i) politiikan haasteet, ii) poliittiset haasteet ja iii) 
kansainväliset haasteet. 

Politiikan haasteiden osalta mainittiin useimmin muuttoliike, ilmastonmuutos ja turvallisuus. Ne 
olivat myös kaikissa kolmessa luokassa useimmin mainitut kolme haastetta (ks. edellä i), ii), iii)). 
Muiksi merkittäviksi politiikan haasteiksi katsottiin digitalisaatio ja talouskehitys. Poliittisten 
haasteiden osalta useimmat ilmaisivat huolensa toimielinten ja kansalaisten välille kehittyneestä 
yhä kasvavasta etäisyydestä ja pitivät tarpeellisina EU:n poliittisen ja institutionaalisen toiminnan 
mukautuksia. Belgian pääministeri Charles Michel puhui julkisia instituutioita kohtaan tunnetun 
luottamuksen perustavanlaatuisesta kriisistä, mikä koski myös unionin toimielimiä ja perinteisiä 
tiedotusvälineitä. Monet yhdistivät tämän populismin nousuun. Monet puhujat pitivät populismin 
nousua keskeisenä uhkana, jota on käsiteltävä, ja Italian pääministeri Giuseppe Conte piti sitä 
mahdollisuutena kääntää hallitsijoiden ja hallinnan kohteiden välisen eron vähitellen tapahtuva 
kasvu. Vastaavasti Slovakian pääministeri Peter Pellegrini totesi, ettei EU ole vain jokin kuvitteellinen 
”Bryssel”, vaan ”Euroopan unioni olemme me kaikki”.  

Vaikka kaikki valtion- ja hallitusten päämiehet olivatkin yhtä mieltä siitä, että jäsenvaltioiden on 
kohdattava haasteet yhdessä, näkemykset tämän yhteistyön tarkasta muodosta vaihtelivat. Osa 
katsoi, että jotkin vastuualueista olisi palautettava kansallisvaltioille, ja Puolan pääministeri Mateusz 
Morawiecki jopa kutsui unionia nimellä ”Kansakunta 2.0”. Monet muut halusivat laajentaa unionin 
toimintaa, mutta vain tietyillä aloilla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron halusi lisätä unionin 
suvereniteettia ja vahvistaa unionin tasoa.  
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Päätöksenteon suhteen esitettiin myös kehotuksia luopua yksimielisyysperiaatteesta, ja tätä esitti 
esimerkiksi Espanjan pääministeri Pedro Sanchez. Toiset, kuten Kyproksen presidentti Nicos 
Anastasiades, korostivat puolestaan tarvetta säilyttää yhteisymmärrykseen perustuva 
päätöksenteko. 

Kansainvälisistä haasteista mainittiin useimmin alueen epävakaus, joka määriteltiin geopoliittiseksi 
epävakaudeksi ja/tai konflikteiksi EU:n rajojen läheisyydessä, sekä monenkeskisen järjestelmän 
haasteet, jotka koskivat lähinnä transatlanttisten suhteiden huononemista sekä Venäjän 
aggressiota. Lisäksi entistä aktiivisempi ja itseensä luottava Kiina ja vähemmässä määrin myös muut 
toimijat, kuten Intia, ovat nousemassa esiin maailmanlaajuisesti, ja ne mainittiin myös muuttuvan 
monenkeskisen järjestelmän yhteydessä. Myös globalisaatio mainittiin joko haasteena jo itsessään 
tai sen monitahoisen vaikutuksen johdosta. Se esimerkiksi heikentää unionin kilpailukykyä ja lisää 
sosiaalista eriarvoisuutta. 

2.3.  Tärkeimmät kysymykset ja prioriteetit 
Kun tarkastellaan valtion- ja hallitusten päämiesten esiin tuomia poliittisia kysymyksiä, on erotettava 
toisistaan käsiteltyjen poliittisten kysymysten kokonaismäärä ja kullekin erityiselle kysymykselle 
osoitettu huomio. 

Puhujien käsittelemien aiheiden määrä ja laajuus 
Valtion- ja hallitusten päämiehet mainitsivat puheessaan parlamentille keskimäärin 15 taulukossa 1 
esitetyistä 27 aiheesta. Suuntauksena voidaan havaita, että mainittujen aiheiden määrä vähenee 
keskimäärin tammikuussa 2018 esitetyn ensimmäisen puheen ja uusimpien puheiden välillä. 

Kuva 4 – aiheiden määrä puhujaa kohden 

 

Tietolähde: EPRS. 

Valtion- ja hallitusten päämiehistä eniten aiheita käsitteli Luxemburgin pääministeri Xavier Bettel, 
joka mainitsi 21 aihetta. Vähiten niitä mainitsi Tanskan pääministeri Lars Løkke Rasmussen, jolla 
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aiheita oli kahdeksan. Kokonaiskuvaa ei saada vain tarkastelemalla käsiteltyjen aiheiden 
kokonaismäärää  

Kuva 5 – eri aiheisiin käytetty puheaika 

 

Tietolähde: EPRS. 

Mainittujen aiheiden lukumäärän ohella toinen huomioon otettava seikka on aika, jonka puhujat 
käyttivät puheissaan kunkin mainitun aiheen käsittelyyn. Kun aiheet jaetaan kolmeen ryhmään 
(aikaa käytetty vähän, kohtalaisesti ja paljon), voidaan havaita suuntaus, jossa myöhemmät puhujat 
painottavat kutakin yksittäistä aihetta aiempia puhujia vähemmän. Tämä merkitsee sitä, että 
myöhemmät puhujat paitsi käsittelivät harvempia kysymyksiä, myös osoittivat näille kysymyksille 
vähemmän poliittista huomiota. Kun tarkastellaan yksittäisiä puhujia, voidaan havaita eroja 
mainittujen aiheiden lukumäärän ja aiheiden painotuksen välillä. Esimerkiksi sekä Lars Løkke 
Rasmussen että Mark Rutte mainitsivat keskimäärin vähemmän kysymyksiä, mutta puhuivat 
verrattain pitkään kustakin käsittelemästään aiheesta. Sitä vastoin Viron pääministeri Jüri Ratas oli 
yksi eniten erilaisia kysymyksiä esiin tuoneista puhujista, mutta hän käsitteli kutakin aihetta 
suhteellisen vähän. Toiset, kuten Luxemburgin ja Puolan pääministerit, käsittelivät puolestaan 
paljon erilaisia aiheita ja antoivat kullekin käsittelemistään aiheista paljon poliittista huomiota 
(ks. kuvat 4 ja 5).  

Aiheiden keskimääräinen esiintyvyys ja niiden saama huomio 
Myös kun verrataan kunkin aiheen saamaa poliittista huomiota, on mahdollista havaita korrelaatio 
kunkin aiheen mainintojen yleisyyden ja aiheen saaman huomion välillä. 
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Kuva 6 – aiheiden esiintyvyys 

 
Tietolähde: EPRS. 

Käsitellyistä politiikanaloista muuttoliike oli ainoa, jonka kaikki puhujat mainitsivat. Muita usein 
käsiteltyjä politiikanaloja olivat ilmasto (90 prosenttia kaikista valtion- ja hallitusten päämiehistä), 
monivuotinen rahoituskehys (85 prosenttia) ja puolustus (85 prosenttia). Sen sijaan harvemmin 
mainittuja politiikanaloja olivat kehityspolitiikka (20 prosenttia), liikenne (20 prosenttia) sekä 
elintarvikkeet ja terveys (5 prosenttia). Tarkasteltaessa kunkin esiin tuodun aiheen keskimäärin 
saamaa huomiota, voidaan kuvan 7 perusteella todeta, että keskimäärin eninten huomiota saivat 
muuttoliike, sosiaalipolitiikka, monivuotinen rahoituskehys sekä puolustus. Puhujien huomiota 
saivat keskimäärin vähiten liikenne, EU-vaalit, energia ja koulutus sekä kulttuuri. 

Kuva 7 – kunkin aiheen saama aika 

 
Tietolähde: EPRS. 
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Kun tarkastellaan näitä kahta tekijää, käy ilmi, että monissa tapauksissa useiden puhujien kesimäärin 
esiin tuomat aiheet saivat myös paljon aikaa silloin, kun ne mainittiin. Muuttoliikkeen, monivuotisen 
rahoituskehyksen ja puolustuksen kaltaiset kysymykset olivat kärjessä, kun taas toiset aiheet, kuten 
kehityspolitiikka ja liikenne, jäivät taka-alalle kummassakin suhteessa. Muissa kysymyksissä, kuten 
sosiaalipolitiikassa, oli havaittavissa ero esiintyvyyden ja painotuksen välillä. Puhujista kuusi ei 
maininnut sosiaalipolitiikkaa lainkaan, mutta toiset puhujat painottivat sitä toiseksi eniten heti 
muuttoliikkeen jälkeen. Vastakkainen esimerkki oli ilmasto, joka oli toiseksi eniten mainittu aihe 
muuttoliikkeen jälkeen mutta jota painotettiin kahdeksaa muuta aihetta vähemmän silloin, kun se 
mainittiin.  

Kuva 8 – mainittujen aiheiden esiintyvyys ja painotus 

 
Tietolähde: EPRS. 

2.4.  Mahdollisia selityksiä sille miksi puhujien aiheisiin käyttämä 
aika vaihteli 

On tietenkin lukuisia syitä siihen, miksi jotkin puhujat painottivat tiettyä asiaa samalla, kun toiset 
käsittelevät samaa aihetta vain tähän tai eivät lainkaan. Erilaiset kansalliset prioriteetit ja 
puoluepoliittiset yhteydet voivat selittää osan vaihtelusta. Esimerkiksi kaikki poliittisessa kentässä 
vasemmalla olevat puhujat omistivat suuren osan puheestaan sosiaalipolitiikalle. 

Suurin osa työttömyyttä käsitelleistä puhujista tuli maista, joissa työttömyys oli viime aikoina 
vähentynyt merkittävästi tai joissa työttömyys on edelleen erittäin korkea. Poikkeuksena oli Saksan 
liittokansleri Angela Merkel, joka käsitteli työttömyyttä, vaikka Saksa ei kärsikään tästä ongelmasta 
eniten. Sekä Pedro Sanchez että Giuseppe Conte, jotka tulevat korkeasta työttömyydestä edelleen 
kärsivistä maista, esittivät ehdotuksia tämän kysymyksen käsittelemiseksi Euroopan tasolla. 
Pedro Sanchez ehdotti, että otettaisiin käyttöön ”eurooppalainen työttömyysvakuutus”, ja 
Giuseppe Conte korosti, että Euroopan parlamentin seuraavan lainsäädäntökauden aikana on 
torjuttava työttömyyttä ja tuettava kasvua entistä päättäväisemmin. Muita eroja voidaan selittää 
aiheiden ajankohtaisuudella (aihetta on esimerkiksi juuri käsitelty tai sitä tullaan käsittelemään 
Eurooppa-neuvostossa tai Euroopan parlamentissa). Ylikansallinen ehdokaslista on tästä hyvä 
esimerkki. Puolet ensimmäisistä kuudesta puhujasta toi esiin ylikansalliset ehdokaslistat, kun taas 
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jälkimmäiset 14 puhujaa eivät maininneet niitä lainkaan, kun ne eivät olleet enää esityslistalla. Sama 
koskee viittauksia kärkiehdokkaisiin liittyvään menettelyyn. Toinen esimerkki on kauppa. 
Tammikuussa 2018–toukokuussa 2018 monet puhujat kiinnittivät Euroopan parlamentissa 
käydyssä keskustelussa kauppaan enemmän huomiota kuin useimmat puhujat sen jälkeen. Tämä 
voidaan selittää sillä, että tässä vaiheessa kauppakiista Yhdysvaltojen kanssa oli kriittisessä vaiheessa 
ja asiaa käsiteltiin useimmissa tuolloin pidetyissä Eurooppa-neuvoston kokouksissa, kunnes valtion- 
ja hallitusten päämiesten välillä päästiin sopimukseen 17. toukokuuta 2018.  

2.5.  Mahdollisuus esittää uusia ehdotuksia 
Euroopan tulevaisuudesta Euroopan parlamentissa käydyt keskustelut tarjosivat foorumin 
keskustelulle EU:n tulevaisuutta koskevista erilaisista näkemyksistä, mutta ne antoivat myös 
mahdollisuuden esittää ja käsitellä uusia ideoita sekä konkreettisia ehdotuksia. Yli puolet puhujista 
käytti tätä mahdollisuutta ja esitti erilaisia politiikanaloja koskevia uusia ehdotuksia. Samalla, kun 
jotkin valtion- ja hallitusten päämiehet vaativat erityisiä tavoitteita joillakin politiikanaloilla, kuten 
ilmastonmuutoksessa, toiset ehdottivat uusia vertaisarviointimekanismeja oikeusvaltion alalla, mikä 
tukisi etenemistä kohti talouksien lähenemistä. Vaikka monet keskittyivätkin poliittisiin kysymyksiin, 
toiset esittivät myös ehdotuksia EU:n institutionaalisen rakenteen parantamiseksi. Nämä ehdotukset 
olivat kahdensuuntaisia. Joissakin niistä vaadittiin EU:n toimielinten kehittämistä ja 
yksimielisyysvaatimuksen poistamista erilaisilla politiikanaloilla. Toisissa taas vaadittiin 
jäsenvaltioiden toimivallan lisäämistä.  

  

https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/international-summit/2018/05/17/
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Taulukko 2 – puhujien erityiset ehdotukset 
Puhujat Politiikanalat/kysymykset Ehdotukset 
António Costa eurooppalainen 

ohjausjakso 
lähentymismekanismi, jolla autetaan maita 
parantamaan kasvumahdollisuuksiaan 

Emmanuel Macron kansalaisten osallistuminen kansalaisten kuuleminen Euroopan 
tulevaisuudesta 

Emmanuel Macron ilmasto hiilen vähimmäispohjahinta 
Emmanuel Macron muuttoliike ohjelma paikallisviranomaisten tukemiseksi 

pakolaisten vastaanottamisessa ja 
kotouttamisessa 

Charles Michel oikeusvaltio oikeusvaltiota koskeva 
vertaisarviointimekanismi 

Mark Rutte ilmasto  kasvihuonekaasujen vähentäminen 
55 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 

Mateusz 
Morawiecki 

kehityspolitiikka unionin Afrikan kehitysrahasto 

Mateusz 
Morawiecki 

institutionaaliset 
kysymykset 

kansakuntien unioni 2.0: kansallisvaltioiden 
ja unionin tason yhteistyön tasapainon uusi 
määrittely  

Alexis Tsipras sosiaalipolitiikka uusi sosiaalinen sopimus unionille 
Angela Merkel turvallisuus ja puolustus Euroopan turvallisuusneuvoston 

perustaminen 
Pedro Sánchez sosiaalipolitiikka sukupuolten tasa-arvoa koskeva sitova 

strategia 
Pedro Sánchez sosiaalipolitiikka unionin työttömyysvakuutusjärjestelmä 
Pedro Sánchez institutionaaliset 

kysymykset 
yksimielisyysvaatimuksen poistaminen 
ulkoasioiden yhteydessä, verotus, 
monivuotinen rahoituskehys ja oikeusvaltio 

Juha Sipilä maatalous EU:n ja Afrikan metsärahasto 
Giuseppe Conte institutionaaliset 

kysymykset 
Euroopan parlamentille annetaan yleiseen 
vastuuvelvollisuuteen liittyvä toimivalta 
unionin muihin toimielimiin nähden 

Stefan Löfven EU:n talousarvioon 
kohdistuvat petokset 

Ruotsin liittyminen Euroopan 
syyttäjänvirastoon 

Tietolähde: EPRS. 
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3. Arvio parlamentissa käydystä keskustelusta 

3.1.  Talous- ja rahaliitto 

Tämänhetkinen politiikka 
 

 

 

Euroopan talous- ja rahaliitto (EMU) perustettiin vuonna 1992. Se käsittää yhtenäisvaluutan sekä 
EKP:n harjoittaman riippumattoman rahapolitiikan, finanssipolitiikan säännöt sekä varsin väljän 

kehyksen jäsenvaltioiden talouspolitiikan koordinoinnille ja 
valvonnalle. Myöhemmin siinä on myös otettu käyttöön 
yhdet säännöt ja yksi valvontakehys euroalueen 
rahoituslaitoksille.2 EMU oli keskeisessä asemassa 
hintavakauden edistämisessä, kaupan sekä rahoitusalan 
yhdentymisen mahdollistamisessa samoin kuin 
sisämarkkinoiden tukemisessa. Rahoitusalan kriisi ja valtion 

velkakriisit ovat kuitenkin osoittaneet, että sen rakenne 
on epätäydellinen. Unioni reagoi näihin kriiseihin monin 
tavoin. Toisaalta toteutettiin raha- ja finanssipoliittisia 
toimia.3 Vastaavasti vahvistettiin Euroopan talouden 
ohjauksen sääntelykehystä muun muassa 
finanssipolitiikan ja makrotalouden valvonnan 
tehostamiseksi.4 

Samanaikaisesti vuonna 2012 käynnistettiin keskustelut5 siitä, miten voitaisiin tehostaa 
rahoitusalan, budjettiasioiden ja talouspolitiikan kehysten 
integroimista ja miten voitaisiin parantaa prosessin 
demokraattista hyväksyttävyyttä ja vastuuvelvollisuutta.6 
Lisäpontta antoi Euroopan komissio maaliskuussa 2017 
julkaisemallaan valkoisella kirjalla Euroopan 

                                                             

2  Johdatus aiheeseen, ks. komission verkkosivut: How the Economic and Monetary Union works; Euroopan 
keskuspankin verkkosivut: Euro 20 vuotta, Riippumattomuus ja Yhteinen valvontamekanismi; ja Euroopan 
pankkiviranomaisen verkkosivut Eurooppalainen ohjekirja. 

3  EKP:n epätavanomaiset rahapoliittiset toimet, jäsenvaltioiden kahdenväliset lainat ja Euroopan vakausmekanismin 
kaltaisten tukimekanismien luominen (EVM). 

4  Tässä yhteydessä hyväksyttiin kahdeksan uutta EU:n asetusta ja direktiiviä (”six-pack" ja "two-pack") samoin kuin kaksi 
toimielinten välistä sopimusta (vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta (TSCG) ja Euro Plus -
sopimus) .  

5 Termiä ’keskustelut’ käytetään viittaamaan sekä komission aloitteisiin että Euroopan komission, 
eurohuippukokouksen ja euroryhmän puheenjohtajien, EKP:n pääjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen 
keskusteluihin. 

6 Tärkeitä virstanpylväitä tässä prosessissa olivat komission vuonna 2012 esittämä tiedonanto, "Hahmotelma tiiviin ja 
aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi", joulukuussa 2012 esitetty kertomus, "Kohti todellista talous- ja rahaliittoa", jonka 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja oli laatinut yhdessä komission, euroryhmän sekä EKP:n puheenjohtajien kanssa, 
sekä vuoden 2015 kertomus, "Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely", jonka neljän edellä mainitun elimen 
puheenjohtajat olivat laatineet yhdessä Euroopan parlamentin puhemiehen kanssa. 

”Pankkiunioni ja viime kädessä eurooppalainen talletusten takuujärjestelmä ovat 
riippuvaisia riskien vähentämisestä etukäteen yksittäisissä maissa. Nämä kaksi kysymystä 
liittyvät toisiinsa. Unionin tason yhteisvastuu ja yksilöllinen vastuu ovat aina saman kolikon 
kaksi puolta.” 
Angela Merkel 

”Ajatus siitä, että ongelmat ratkaistaisiin 
pysyvillä varojen siirroilla, ei ole 
hyväksyttävä. Paras vakuutus talouden 
sokkeja vastaan on tasapainoinen 
talousarvio ja matala velkasuhde.” 

Juha Sipilä 

”Talouden varmuus on yhtä tärkeää kuin 
rajojen turvallisuus, ja unionin hyvinvointi 
riippuu kyvystämme taata vahva talous- ja 
rahaliitto.” 
Klaus Iohannis 

”Euroon liittyi perustava lupaus siitä, että 
se toisi meille kaikille lisää hyvinvointia 
eikä johtaisi varallisuuden 
uudelleenjakoon.” 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_en
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.fi.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.fi.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.fi.html
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A42012A0302%2801%29
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0777R(01)
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_en.pdf
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tulevaisuudesta7, jota seurasi pohdinta-asiakirja talous- ja rahaliiton syventämisestä8. Syyskuussa 
2017 komission puheenjohtaja ilmoitti unionin tilaa käsitelleessä puheessaan uusista 
toimintapoliittisista aloitteista talous- ja rahaliiton hallinnon vahvistamiseksi. Pian unionin tilaa 
käsitelleen puheen jälkeen Eurooppa-neuvosto kannatti EU-johtajien asialistaa9, ja se asetti 
kesäkuun 2018 määräajaksi, johon mennessä talous- ja rahaliiton uudistusta koskevia konkreettisia 
päätöksiä olisi hyväksyttävä. Lopuksi komissio esitti joukon ehdotuksia ja aloitteita talous- ja 
rahaliiton loppuunsaattamiseksi joulukuussa 201710 ja kaksi lisäehdotusta toukokuussa 201811.  

Euroopan parlamentti on tämän kauden aikana osallistunut EMUn tulevaisuutta koskevaan 
keskusteluun esittämällä joukon tärkeitä päätöslauselmia.12 Parlamentti esitti lukuisia suosituksia, ja 
se korosti muun muassa tarvetta yksinkertaistaa nykyistä kehystä ja lisätä demokraattista 
vastuuvelvollisuutta esimerkiksi vahvistamalla Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 

roolia. Samoin Euroopan vakausmekanismi ja sopimus talous- ja 
rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja 
hallinnasta on saatava EU:n oikeudellisen kehyksen piiriin. 
Yhteisen rahoituskapasiteetin kolme pilaria euroalueen 
lähentämiseksi ja vakauttamiseksi, euron yhtenäiseksi 
edustamiseksi kansainvälisissä järjestöissä (kuten 

Kansainvälisessä valuuttarahastossa), finanssipolitiikan koordinoinnin parantamiseksi, investointien 
lisäämiseksi keskeisillä aloilla ja verouudistusten tekemiseksi veronkierron ja verojen välttämisen 
estämiseksi.  

EMUn tulevaisuutta koskevaa keskustelua ei kuitenkaan käyty pelkästään unionin toimielimissä. 
Syyskuussa 2017 Ranskan presidentti Emmanuel Macron piti Sorbonnessa puheen, jossa hän esitteli 
EMUn uudistuksen yhtenä Eurooppa-aloitteen kuudesta ulottuvuudesta. Kuukautta myöhemmin 
Saksan tuolloinen valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble esitti euroryhmässä kollegoilleen 
epävirallisen asiakirjan. Kolmas näkemys saatiin maaliskuussa 2018 Tanskan, Viron, Irlannin, Latvian, 
Liettuan, Alankomaiden, Suomen ja Ruotsin valtiovarainministeriöiden esittämässä kannanotossa.  

Jäsenvaltioiden kantojen13 moninaisuuden vuoksi ei saatu aikaan läpimurtoja Eurooppa-neuvoston 
tasolla. Sen sijaan, että kesäkuussa 2018 olisi hyväksytty konkreettisia päätöksiä – kuten EU-johtajien 
asialistassa oli luvattu – käytiin intensiivisiä neuvotteluja useiden euroryhmän kokousten ja euro-
huippukokousten aikana kesäkuussa, lokakuussa ja joulukuussa 2018. Joulukuussa EU:n johtajat 
viimein sopivat varovasti siitä, että Euroopan vakausmekanismi tarjoaisi yhteisen 
varautumisjärjestelyn yhteiselle kriisinratkaisurahastolle (SRF). He ilmoittivat myös aikeestaan ottaa 
käyttöön yksiosaisesti päätettäviä yhteistoimintalausekkeita euroalueen valtioiden velkakirjoille 
vuoteen 2022 mennessä ja aikeesta sisällyttää tämä sitoumus EVM-sopimukseen. Eurooppalaisen 
                                                             

7  Euroopan komissio, valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta: Tästä eteenpäin. 
8  Euroopan komissio, Pohdinta-asiakirja talous- ja rahaliiton syventämisestä. 
9  Eurooppa-neuvosto, EU-johtajien asialista. 
10  Ks. komission tiedonanto ”Lisätoimet Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi: etenemissuunnitelma” 

COM/2017/0821. 
11  Uudistusten tukiohjelma ja Euroopan investointien vakautusjärjestely.  
12  Esimerkiksi päätöslauselmat euroalueen talouspolitiikasta (2017/2114(INI)), talouden ohjausjärjestelmän 

uudelleentarkastelusta: tilannekatsaus ja haasteet (2014/2145(INI)), Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen 
mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista (2014/2248(INI)), Euroopan unionin toiminnan parantamisesta 
hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia (2014/2249(INI)) ja euroalueen 
budjettikapasiteetista (2015/2344(INI)). 

13  Samalla, kun jotkin jäsenvaltiot asettivat (Ranskan johdolla) etusijalle riskinjakamistoimet, toiset halusivat (Saksan 
johdolla) lisää riskinvähentämisaloitteita. 

”Uusliberaalin kriisinhallinnan 
epäonnistuminen ruokkii 
aggressiivisen patriotismin ja 
oikeistopopulismin hirviötä.” 
Alexis Tsipras 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX%3A52017DC0821
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_fi
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_fi
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_fi
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX%3A52017DC0821
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0418_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0238_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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talletussuojajärjestelmän (EDIS) osalta he kuitenkin totesivat, että tarvittiin lisää teknistä työtä 
korkean tason työryhmässä, joka kertoo tuloksista kesäkuuhun 2019 mennessä. Vaikka he eivät 
olleetkaan samaa mieltä talouden vakauttamistoiminnon tarpeesta, he suhtautuivat avoimemmin 
etenemiseen "lähentymis- ja kilpailukykyvälineen’ suunnittelussa, toteutuksessa ja ajoituksessa. Se 
olisi osa EU:n talousarviota (se perustuu Ranskan ja Saksan 16. marraskuuta 2018 esittämään 
yhteiseen ehdotukseen). 

Arvio parlamentissa käydystä keskustelusta 
Monet keskusteluun osallistuneista valtion- ja hallitusten 
päämiehistä mainitsivat keskeisenä tavoitteena nimenomaisesti 
pankkiunionin, jolla suojellaan kansalaisten säästöjä unionin 
laajuisesti, ja he sitoutuivat vahvasti jatkamaan työtä tähän 
tavoitteeseen pääsemiseksi. Näkemykset siitä, miten tämä olisi 
tehtävä ja milloin eurooppalainen talletussuojajärjestelmä 

(EDIS) perustettaisiin, olivat kuitenkin erilaisia. Finanssipoliittisesti konservatiivisten jäsenvaltioiden 
johtajat korostivat yleensä tarvetta puhdistaa pankkien taseet järjestämättömistä lainoista, ennen 
kuin talletussuojalla ja pankkien kriisinratkaisulla voisi olla unionin tason yhteinen 
varautumisjärjestely. Tavoitteena on vähentää riskiä, että sitä ylipäänsä käytettäisiin. Mielipide-eroja 
on myös euroalueen uuden talousarvion tavoitteista. Uudesta talousarviosta neuvotellaan vuosien 
2021–2017 monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Vaikka valtion- ja hallitusten päämiehet 
eivät olleetkaan samaa mieltä talouden vakauttamistoiminnon tarpeesta (eli taloudellisen 
taantuman vaikutuksen lieventämisestä), he suhtautuivat avoimemmin etenemiseen "lähentymis- 
ja kilpailukykyvälineen’ suunnittelussa, toteutuksessa ja ajoituksessa (se perustuu Ranskan ja Saksan 
16. marraskuuta 2018 esittämään yhteiseen ehdotukseen). 

Kaikki keskustelussa tähän mennessä puhuneet valtion- ja hallitusten päämiehet ovat tukeneet 
EMUn loppuunsaattamista. Näin teki myös euroalueeseen vielä kuulumattoman Kroatian 
pääministeri. Kaikkien puhujien mielestä EMUn vahvistaminen voi estää tulevia kriisejä ja tukea 
unionin yhteenkuuluvuutta. Veropolitiikan osalta valtion- ja hallitusten päämiesten Euroopan 
tulevaisuutta koskevan keskustelun yhteydessä tähän mennessä ilmaisemat näkemykset ovat olleet 
erilaisia. Esimerkiksi digitaalitalouden verottaminen on joidenkin mielestä edelleen kansallinen 
väline, kun taas toiset pitävät sitä EU:n omien varojen lähteenä. Sitä vastoin kaikki tähän mennessä 
puhuneet EU-johtajat tukevat yhteistä työtä vahingollisten verokäytäntöjen torjumiseksi, mikä 
koskee etenkin veronkiertoa ja verojen välttämistä, sekä siirtymää kohti yritysverokannan 
asteittaista yhdenmukaistamista. 

Vaikka valtion- ja hallitusten päämiehet ovatkin ilmaisseet 
tukensa talous- ja rahaliiton (EMU) pikaiselle 
loppuunsaattamiselle, keskustelut ovat korostaneet, että heillä 
on erilaiset näkemykset siitä, miten unionin olisi edettävä tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi. Riskien vähentämistä kannattavat 
vaativat tasapainoisia talousarvioita ja terveitä 
pankkijärjestelmiä, joista järjestelemättömät lainat on poistettu, 

ehtona riskien jakamismenettelyille esim. pankkiunionin 
eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän yhteydessä. Toiset taas 
painottivat enemmän tarvetta vahvistaa jäsenvaltioiden välistä 
yhteisvastuuta rahoituskriisien torjumisessa ja kansalaisten 
säästöjen suojaamisessa. Nämä erot ilmenevät Eurooppa-
neuvoston ja eurohuippukokousten päätelmissä. Verotuksen 

“Uskon pankkiunioniin, joka suojaa 
kansalaisten talletuksia koko 
unionissa ja vähentää yksittäisten 
jäsenvaltioiden riskejä.” 
Leo Varadkar 

”Tarve saada aikaan todellinen 
jäsenvaltioiden välinen jaettu 
yhteisvastuu ilman unionin 
jakamista erilaisiin maantieteellisiin 
alueisiin ilmenee haasteessa, jonka 
talous- ja rahaliiton 
loppuunsaattaminen muodostaa.” 
Giuseppe Conte 

”Meidän on estettävä yritysten 
harjoittama veronkierto. Yritykset on 
saatava maksamaan verot 
järjestelmällisesti niihin maihin, 
joissa ne tosiasiallisesti toimivat ja 
saavat aikaan voittonsa.” 
Peter Pellegrini 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
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suhteen valtion- ja hallitusten päämiesten vaatimus, jonka mukaan unionin olisi varustauduttava 
välineillä veronkierron ja verojen välttämisen torjumiseksi, on siirretty lainsäädäntöön osittain. 
Yritysten oikeudenmukainen verotus varsinkin sellaisten yritysten osalta, joilla on merkittävä 
digitaalinen jalanjälki datataloudessa, on kuitenkin edelleen vaikea saavuttaa. Unionin yhteisen 
menettelyn puuttuessa monet jäsenvaltiot ovat päättäneet ottaa käyttöön omia digitaalisia 
verojaan.  

3.2.  Muuttoliike 

Tämänhetkinen politiikka 
 

 

 

Eurooppaa on vuoden 2015 jälkeen kohdannut merkittävin muuttoliikehaaste sitten toisen 
maailmansodan päättymisen. EU:n alueelle on saapunut ennennäkemättömän paljon pakolaisia ja 
muita muuttajia, ja määrä oli huipussaan vuonna 2015. Tilanne paljasti joukon puutteita ja aukkoja 
EU:n turvapaikka-, ulkoraja- ja muuttoliikepolitiikassa. Euroopan parlamentin puhemies Antonia 
Tajani totesi joulukuussa 2017 pitämässään puheessa seuraavaa: ”Olisi vakava virhe toimia 
koordinoimattomasti, sillä silloin etäännymme aidosti toimivista ratkaisuista. Tarvitaan vahvaa 
eurooppalaista strategiaa ja toimien todellista yhteensovittamista. Välineitä ja varoja on asetettava 
enemmän yhteiseen käyttöön.  

Vaikka vuosina 2015 ja 2016 havaitut kaikkien aikojen suurimmat maahanmuuttovirrat unioniin 
olivatkin heikentyneet vuoden 2017 loppuun mennessä ja vuonna 2018, muuttopaine 
todennäköisesti jatkuu, ja muuttovirtojen hallinta pysyy todennäköisesti tärkeällä sijalla EU:n 
esityslistalla. Tämä näkyy myös muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaan osoitetun EU:n rahoituksen 
määrän kasvuna sekä sen joustavuuden ja monimuotoisuuden lisääntymisenä sekä nykyisessä ja 
tulevassa talousarviossa että niiden ulkopuolella. Se, mitä komissio kutsuu tuleviin haasteisiin 
mukautetuksi tehokkaaksi, oikeudenmukaiseksi ja vakaaksi EU:n muuttoliikepolitiikaksi, käsittää 
EU:n vahvan ja tehokkaan turvapaikkajärjestelmän perustamisen, laittoman muuttoliikkeen 
kannustimien vähentämisen, ihmishenkien pelastamisen, EU:n ulkorajojen turvaamisen sekä entistä 
tehokkaampien oikeudellisten kanavien takaamisen laillisille maahanmuuttajille.  

Muuttoliikkeen aiheuttama paine paljasti unionin yhteisessä 
turvapaikkajärjestelmässä (CEAS) puutteita, mikä sai komission 
käynnistämään sen uudistuksen. Lähes kolmen vuoden kuluttua 
ehdotusten kahden paketin esittämisestä kolmesta asiasta 
(pätevyysasetus, uudelleenlaadittu vastaanotto-olosuhteita 
koskeva direktiivi ja unionin uudelleensijoittamiskehys) päästiin 
osittaiseen alustavaan sopimukseen toimielinten kesken, mutta 
se ei saanut myöhemmin lopullista tukea neuvostossa. Kahdessa muussa asiassa (Dublin-asetus ja 
turvapaikkamenettelyasetus) neuvosto ei myöskään saanut aikaan yhteistä kantaa. Neuvostossa 
käytävät keskustelut sen jäsenvaltion määrittämiseksi, joka vastaa turvapaikan hakemuksen 
käsittelystä (sitä kutsutaan usein Dublin-järjestelmäksi), ovat olleet lähes kolmen vuoden ajan 
jäsenvaltioiden keskinäisten kuulemisten vaiheessa. Kaikkein kiistanalaisin kysymys on 
kompromissiin pääsy yhteisvastuuperiaatteesta ja turvapaikanhakijoihin liittyvän taakan 
oikeudenmukaisesta jakamisesta. Sen vuoksi komissio ehdotti – muttei vielä ole pystynyt 

”Laillinen muuttoliike vaikuttaa myönteisesti taloutemme kehitykseen. Se on keskeinen tekijä 
aloilla, joilla on työvoimapulaa, ja se auttaa lieventämään yhtä Euroopan haasteista: väestön 
ikääntymistä.” 
Pedro Sánchez 

”On ehdottoman välttämätöntä 
tarkistaa välittömästi unionin 
yhteistä turvapaikkajärjestelmää ja 
Dublin-asetuksia, jotta saadaan 
aikaan maahanmuuttajien ja 
pakolaisten oikeudenmukaisempi 
jako jäsenvaltioiden kesken.” 
Nicos Anastasiades 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
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toteuttamaan – yhteisvastuuseen ja vastuunjakoon liittyviä väliaikaisia järjestelyjä sellaisten 
pakolaisten ja maahanmuuttajien osalta, jotka on pelastettu merellä etsintä- ja pelastusoperaation 
yhteydessä heidän ollessaan matkalla Eurooppaan. Näitä järjestelyjä sovellettaisiin siihen asti, 
kunnes uutta Dublin-asetusta ja loppuosaa Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää koskevasta 
paketista aletaan soveltaa. 

Maahanmuutosta on nopeasti tulossa yhä tärkeämpi 
kysymys EU:n esityslistalla, mutta hallitukset eivät pysty 
pääsemään kompromissiin EU:n maahanmuuttopolitiikan 
sisäisistä näkökohdista. Tässä tilanteessa komissio on 
siirtänyt huomiotaan vähitellen kolmansien maiden 

kanssa tehtävään yhteistyöhön käsiteltäessä maahanmuuttoon liittyvä haasteita EU:n rajoja 
laajemmalti. Maahanmuuton valtavirtaistaminen kehitysyhteistyöpolitiikassa, jota Euroopan 
parlamentti käsitteli huhtikuussa 2017 antamassaan päätöslauselmassa, on tullut yhdeksi EU:n 
pääprioriteeteista suhteissa kolmansiin maihin ja yksi tärkeimmistä välineistä, jolla vähennetään 
laittoman muuttoliikkeen kannustimia. Sen vuoksi EU on keskittynyt etupäässä kolmeen eniten 
vaikuttavaan tekijään: kumppanuus kolmansien maiden kanssa kehitysyhteistyön ja humanitaarisen 
avun kautta ja tehokkaan palauttamis- ja takaisinottopolitiikan varmistaminen sekä 
maahanmuuttajien salakuljetuksen ja kaupan torjuminen. Vaikka kehitysolojen ja 
maahanmuuttovirtojen välinen yhteys ei olekaan millään muotoa selvä, EU on perustanut useita 
rahoitusvälineitä ja hankkeita käsitelläkseen haasteita maahanmuuttoreittien varrella. On 
esimerkiksi puututtu laittoman maahanmuuton perimmäisiin syihin, parannettu pakolaisten ja 
heidän perheidensä vastaanotto-olosuhteita lähempänä kotia ja autettu yhteisöjä, joka ottavat 
vastaan suurimman osan siirtymään joutuneista ihmisistä. Laittomien maahanmuuttajien 
palautusasteen nostamiseksi EU on keskittynyt parantamaan omaa palautuskapasiteettiaan, 
tekemään takaisinottosopimuksia ja toteuttamaan käytännön järjestelyjä (tällä hetkellä niitä on 23). 
EU on myös järjestänyt vuoropuhelua ja kumppanuuksia keskeisten lähtö- ja kauttakulkumaiden 
kanssa, joihin kuuluvat esimerkiksi Libya ja Turkki. 

Pakolaisten ja laittomien maahantulijoiden 
ennennäkemättömän laaja saapuminen paljasti myös joukon 
puutteita ja aukkoja EU:n ulkorajapolitiikassa. Se vaikutti 
Schengenin sääntöjen toimintaan ja johti siihen, että useat 
jäsenvaltiot ottivat uudelleen käyttöön rajatarkastukset. 
Vastatakseen näihin haasteisiin komissio on käynnistänyt laajemman uudistusprosessin, jonka 
tarkoitus on vahvistaa ulkorajoja tiivistämällä rajatarkastusten ja turvallisuuden välistä yhteyttä. 
Yhtäältä EU:n ulkorajojen turvaamiseen liittyvissä toimenpiteissä on keskitytty EU:n 
rajaturvallisuussääntöjen vahvistamiseen sekä asianomaisten EU:n virastojen, kuten Euroopan raja- 
ja merivartioviraston, toimeksiantojen vahvistamiseen ja päivittämiseen. Toisaalta EU:n 
tietojärjestelmien useiden keskeisten puutteiden vuoksi pyrittiin vahvistamaan näitä järjestelmiä 
sekä tekniikkaa, joka liittyy turvallisuuteen, rikosrekistereihin sekä rajojen ja muuttoliikkeen 
hallintaan (Schengen-tietojärjestelmä, viisumitietojärjestelmä), perustamaan uusia järjestelmiä 
(Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmä, rajanylitystietojärjestelmä) ja parantamaan niiden 
yhteentoimivuutta. EU aloitti myös ulkorajojen yhdennetyn valvonnan (EIBM) asteittaisen 
perustamisen ja toteutuksen, jonka avulla on tarkoitus rajoittaa laitonta maahanmuuttoa ja 
vähentää järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismiin liittyviä riskejä. 

”Keskeisellä sijalla laittoman muuttoliikkeen 
vähentämisessä on yhteistyö kolmansien 
maiden kanssa.” 
Jüri Ratas 

”Muuttoliikkeet ovat olennainen osa 
ihmiskunnan historiaa. Niitä ei pidä 
pelätä. Niitä tulee ymmärtää.” 
Charles Michel 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_com-2018-798-communication_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0124_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf


EPRS | Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu 
  
 

18 

Muuttoliike ei ole unionille pelkästään haaste, vaan se on myös mahdollisuus. Kun otetaan 
huomioon tulevat haasteet, jotka liittyvät ikääntyvään 
väestöön ja yhä enemmän korkeaa pätevyyttä vaativista 
työpaikoista riippuvaiseen talouteen, maahanmuutto on 
tärkeä väline, jolla parannetaan EU:n jäsenvaltioiden 
hyvinvointijärjestelmien kestävyyttä ja varmistetaan 
unionin talouden kestävä kasvu. Siksi komissio ehdotti – 

vuodesta 2009 toimineen – järjestelmän uudistusta tarkoituksena tarjota entistä joustavammat 
maahanpääsyn ehdot, parantaa maahanpääsymenettelyjä ja lisätä erittäin pätevien työntekijöiden 
oikeuksia. Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät asiaa koskevat kantansa, mutta neuvottelut 
keskeytyivät. Huolimatta parlamentin yrityksestä käynnistää ne uudelleen edellyttäen, että niiden 
avulla saadaan aikaan muutoksia tietyillä aloilla nykyjärjestelmään verrattuna, edistystä ei ole 
saavutettu kuukausiin. Komission mukaan maahanmuuttajien houkuttelu ei riitä ja siihen olisi 
yhdistettävä toimia, joilla heidät kotoutetaan tehokkaasti vastaanottaviin yhteiskuntiin. Sen vuoksi 
komissio hyväksyi toimintaohjelman ja antaa rahoitusta, jonka avulla EU:n jäsenvaltiot voivat 
hyödyntää kolmansien maiden kansalaisten ja myös turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 
taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista potentiaalia. 

Komissio vaati myös toimia, joilla laajennetaan laillisia teitä Eurooppaan pääsyyn humanitaarisista 
syistä. Tarkoituksena on osoittaa, että laittomalle maahanmuutolle on vaihtoehtoja. Jotta voitaisiin 
suojella kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, jotka tarvitsevat kansainvälistä 
suojelua, ja auttaa heitä löytämään turvallinen reitti Eurooppaan, komissio perusti yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa useita uudelleensijoittamismekanismeja, kuten hätätilannejärjestelmän, joka 
päättyi vuonna 2017, sekä nykyisen järjestelmän, joka päättyy lokakuussa 2019. Kaikkia lupauksia ei 
ole kuitenkaan vielä toteutettu, ja ehdotus unionin laajuisen uudelleensijoittamiskehyksen 
perustamisesta on pysähtynyt neuvostossa. 

Arvio parlamentissa käydystä keskustelusta 
Kaikki valtion- ja hallitusten päämiehet, jotka osallistuivat 
Euroopan tulevaisuutta koskeviin parlamentin keskusteluihin, 
käsittelivät muuttoliikettä ja olivat yhtä mieltä siitä, että 
muuttoliike on yksi EU:n keskeisimmistä haasteista. He olivat 
yhtä mieltä siitä, että tätä haastetta voidaan käsitellä vain 
unionin tasolla. Vaikka useimmat valtion- ja hallitusten 
päämiehet korostivatkin tarvetta saada aikaan edistystä unionin yhteisessä 
turvapaikkajärjestelmässä sekä siirtoja koskevassa kysymyksessä, EU-johtajat eivät ole onnistuneet 
tosiaan seuranneissa Eurooppa-neuvoston kokouksissa saamaan aikaan läpimurtoa 
muuttoliikkeeseen ja EU:n turvapaikkapolitiikkaan liittyvissä sisäisissä kysymyksissä. Puhujista 12 
halusi entistä parempaa yhteistyötä alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa, ja monet heistä 
toivovat Afrikkaa koskevaa ”Marshall-suunnitelmaa”. Kahdeksan puhujaa korosti myös EU:n 
ulkorajojen valvontaa sekä Frontexin suurta merkitystä sen yhteydessä. Kuitenkin vain Charles 
Michel ja Pedro Sanchez mainitsivat laillisen maahanmuuton myönteiset piirteet. 

Maahanmuuton alalla valtion- ja hallitusten päämiehet ovat osoittaneet suurta lähentymistä 
monissa kysymyksissä tuloksena Eurooppa-neuvoston pyrkimyksistä saada aikaan yhteinen ja 
kattava unionin strategia muuttoliikekriisin alettua vuonna 2015. 
Kaikki tunnustivat, että muuttoliike on merkittävä haaste, jota on 
käsiteltävä yhdessä unionin tasolla. Monet puhujat halusivat 
myös vahvistaa yhteistyötä alkuperä- ja kauttakulkumaiden 

”Hallitsematon muuttoliike vaikuttaa 
pakolaisten vastaanottoa koskevaan koko 
yhteiskunnan luottamukseen, mutta se 
vaikuttaa pahimmin pakolaisiin itseensä.”  
Stefan Löfven 

”Vain Euroopan tasolla on 
mahdollista käsitellä perussyitä 
maahanmuutto-ongelmaan, joka on 
muuttanut yhteiskuntiemme 
tasapainoa.” 
António Costa 

”Kannatamme entistä joustavampaa 
mutta kuitenkin pakollista 
yhteisvastuumekanismia.” 
Lars Løkke Rasmussen 

https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/fi/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
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kanssa ja pyysivät lisärahoitusta EU:n maahanmuuttopolitiikalle. Edelleenkään ei kuitenkaan ole 
päästy sopimukseen unionin yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistuksesta, jota monet puhujat 
pitivät kiireellisenä. Monet korostivat myös vastuunkantoa ja yhteisvastuuta tärkeänä yhteisenä 
arvona. Lars Løkke Rasmussen ja Mateusz Morawiecki halusivat puolestaan lisää joustavuutta siihen, 
miten jäsenvaltiot käsittelevät maahanmuuton haastetta. Puhujista ainoa, joka käsitteli 
maahanmuuton kielteistä vaikutusta itse maahanmuuttajiin, oli Stefan Löfven. 

3.3.  Sosiaalinen ulottuvuus 

Tämänhetkinen politiikka 

Mitä tarkoitetaan ”sosiaalisella ulottuvuudella”? 
Euroopan unionin (EU) sosiaalisen ulottuvuuden käsitteellä tarkoitetaan muutakin kuin Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) IX ja X osastossa säänneltyjä työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkoja. Sillä on pitkä historia, joka ulottuu 
Rooman sopimukseen saakka. Kun yhtäältä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan 3 kohdassa 
tavoitellaan erittäin kilpailukykyistä sosiaalista 
markkinataloutta, SEUT:n 9 artiklassa (horisontaalinen 
sosiaalilauseke) pidetään toisaalta tasapainoista talouskasvua 
ja kestävää kehitystä yhtä tärkeänä kuin täystyöllisyyttä, 
korkeaa sosiaalisen suojelun tasoa, tasa-arvoa, sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden edistämistä ja monimuotoisuuden kunnioittamista. Siinä kehotetaan 
ottamaan huomioon sosiaaliset näkökohdat kaikilla politiikan aloilla. Molemmilla artikloilla on 
vaikutuksia asianomaisten EU:n politiikkojen ja ohjelmien sisältöön sekä niihin prosesseihin, joilla 
niitä suunnitellaan ja pannaan täytäntöön. Täytäntöönpanossa voidaan käyttää niin kovia 
(lainsäädäntö, talouden ohjaus ja hallinta) kuin pehmeitäkin (politiikan kehittäminen 
molemminpuolisen oppimisen ja opastamisen avulla) keinoja. Viimeksi mainitut ovat ensisijaisia 
sosiaalisen ulottuvuuden kannalta merkityksellisillä politiikan aloilla.  

Sosiaalisen ulottuvuuden ”uusi” painotus?  
Sosiaalipoliittinen sääntely on ollut tauolla vuodesta 2004, ja vuoden 2008 rahoitus- ja talouskriisin 
seurauksena toteutettujen sopeuttamistoimien jälkeen Junckerin komissio asetti ensisijaisiksi 

tavoitteekseen muun muassa talous- ja rahaliiton (EMU) 
syventämisen ja sen sosiaalisen ulottuvuuden 
vahvistamisen. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, 
komission puheenjohtajan, Euroopan parlamentin 
puhemiehen, euroryhmän puheenjohtajan ja EKP:n 
pääjohtajan kertomuksessa (22. kesäkuuta 2015) unionin 
tavoitteeksi asetettiin ”sosiaalisen AAA-luokituksen” 
saavuttaminen keinona edistää oikeudenmukaista ja 

tasapainoista kasvua, kunnollisia työpaikkoja ja työsuojelua ja päivittää siten EU:n työmarkkinoita ja 
hyvinvointivaltioita koskevaa lainsäädäntökehystä. Siinä myös ehdotettiin EU:n sosiaalisen 
ulottuvuuden tulevaisuutta koskevaa laajaa tarkasteluprosessia, joka käynnistettiinkin sosiaalista 
ulottuvuutta koskevalla pohdinta-asiakirjalla. Siinä käsiteltiin kolmea skenaariota: i) keskitytään 
yksinomaan työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen; ii) luodaan ytimeltään monen nopeuden 
Eurooppa; ja iii) syvennetään aidosti EMUa kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa. Pohdinta-asiakirjassa 
globalisaation hallinnasta korostettiin lisäksi tiiviitä yhteyksiä talous- ja sosiaalipolitiikkojen välillä. 

Tämä sosiaalinenkin Eurooppa on 
riippumaton Eurooppa, ja se on perusta, 
johon luotamme. Eroavuuksia on, mutta 
meidän on vältettävä erimielisyyksien 
ruokkimista; Eurooppa-hankkeen 
olennaisin tavoite on entistä tiiviimpi 
liitto. 
Emmanuel Macron 

Eurooppa ei kuitenkaan rajoitu vain sen 
sisämarkkinoihin. Jacques Delorsia 
mukaillakseni sisämarkkinoihin ei 
rakastuta. Meidän on samalla pyrittävä 
luomaan sellainen eurooppalainen 
sosiaalinen malli, jolla edistetään 
sosiaalista lähentymistä ylöspäin 
jäsenvaltioiden rajojen yli. 
Xavier Bettel 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX%3A12016E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX%3A12016E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1557154748400&uri=CELEX:12016E009
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_fi
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_fi
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_fi
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_fi
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_fi
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_fi
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EU:n rahoituksen tulevaisuutta tarkastelevassa asiakirjassa pohdittiin lisäksi sitä, missä määrin EU:n 
sosiaalista ulottuvuutta voidaan tukea taloudellisesti. 

Tärkeitä vaiheita  
Komissio antoi maaliskuussa 2017 ehdotuksen kokonaisvaltaiseksi viitekehykseksi, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilariksi (”sosiaalinen pilari”), jolla oli määrä saattaa EU:n työmarkkinat ja 
hyvinvointivaltiot ajan tasalle, jotta ne olisivat valmiita kohtaamaan uudenlaisia haasteita ja riskejä, 
kuten nuorisotyöttömyys ja epätyypilliset ja tavanomaisesta poikkeavat työmuodot. Sosiaalisen 
pilarin 20 periaatetta ja oikeutta perustuvat jo olemassa olevaan sosiaalialan säännöstöön, mutta ne 
ulottuvat kauas puhtaan sosiaalipolitiikan rajojen ulkopuolelle kattaen myös yhtäläisiä 
mahdollisuuksia, työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia työoloja, sosiaalista suojelua ja 
osallisuutta koskevat kysymykset. Sosiaalisesta pilarista antamassaan yhteisessä julistuksessa 
komissio, parlamentti ja neuvosto osoittavat sitoutuneensa siihen. 

Jäsenvaltiot vastaavat yhdessä työmarkkinaosapuolten 
kanssa sosiaalisen pilarin periaatteiden täytäntöönpanosta. 
EU on tukenut näitä pyrkimyksiä ja on ottanut käyttöön 
tärkeimmät käytettävissään olevat politiikkavälineet eli 
lainsäädännön, ohjauksen, hallinnon ja rahoituksen. 
Lainsäädännön ja ohjauksen osalta Euroopan parlamentti on 
kehottanut kehittämään uusia toimia työelämän, sosiaalisen 
suojelun ja 

koulutuksen saatavuuden nykyaikaistamiseksi. Sosiaalisen 
pilarin täytäntöönpanossa on edistytty ottamalla käyttöön 
lainsäädännöllisiä ja muita kuin lainsäädännöllisiä 
toimenpiteitä niin unionin kuin kansallisella tasolla, kuten 
työmarkkinavuoropuhelun kehittäminen kaikilla tasoilla. 
Hallinnon sosiaalisten näkökohtien sisällön vahvistamiseksi 
hyödynnettiin vuosina 2018 ja 2019 talouspolitiikan 
eurooppalaisissa ohjausjaksoissa sosiaaliseen pilariin liittyvää sosiaali-indikaattoreiden tulostaulua. 
Vuonna 2017 Euroopan parlamentti toi jälleen esille ajatuksen sosiaalista epätasapainoa koskevan 
menettelyn käyttöönotosta maakohtaisten suositusten laatimisen yhteydessä. Eurooppalaisen 
ohjausjakson prosessin sosiaalisten näkökohtien vahvistamiseen liittyvistä kysymyksistä moni on 
edelleen ratkaisematta, kuten demokraattisen valvonnan merkitys rahaliiton syventämisen 
yhteydessä. Komissio käynnisti huhtikuussa 2019 lopulta keskustelun siirtymisestä yksimielisestä 
päätöksenteosta määräenemmistöpäätöksiin neuvostossa, kun kyse on tietyistä sosiaalipolitiikan 
aloista, jotta EU:n, myös parlamentin, rajallista toimivaltaa voidaan laajentaa. Mitä tulee EU:n 
rahoitukseen, on todettava, että vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä 
käytävällä keskustelulla ja sen tuloksilla on oleva suuri vaikutus. Parlamentti on antanut lukuisia 
ehdotuksia taloudellisen tuen osoittamiseksi uusille ensisijaisille tavoitteille, maksumäärärahojen 
enimmäismäärien nostamiseksi, rahastojen, kuten koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahasto 
plussan, välisten synergioiden lisäämiseksi sekä menojen ja tulosten välisten yhteyksien 
vahvistamiseksi. Vuonna 2019 julkistetussa pohdinta-asiakirjassa ”Kohti kestävää Eurooppaa 
vuoteen 2030 mennessä” korostetaan, että sosiaalisten investointien on pysyttävä ensisijaisina 
tavoitteina.  

Euroopassa ei nyt kaivata vähemmän 
solidaarisuutta ja lisää rajoja, vaan 
pikemminkin uutta sosiaalista 
sopimusta sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja kansojemme 
vaurauden lisäämiseksi. ... Tarvitsemme 
oikeudellisesti sitovan Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin. 
Alexis Tsipras 

Yksi saavutuksistamme on sosiaalinen 
mallimme, jota on parannettava edelleen 
samalla kun edistämme vuoropuhelua 
työmarkkinaosapuolten kanssa ja 
otamme huomioon sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden. 
Andrej Plenković 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_fi
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fi
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_fi.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0010_FI.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fi&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fi&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2562
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0039_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0202_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0077_FI.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_FI.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_fi
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_fi
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
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Tulevaisuudennäkymät  
Globalisaation, väestöhaasteiden ja digitalisaatiokehityksen johdosta työmarkkinoihin ja 
hyvinvointivaltioon kohdistuu ankara paine. Vuoden 2004 ja valtioiden velkakriisin jälkeen 
merkittävästi yleistyneet keskustan ja reuna-alueiden väliset kiistat sekä uusien idän ja lännen 
välisten kiistojen esiinnousu ovat vaikeuttaneet haasteita entisestään. Junckerin komissio pyrki 
vastaamaan niihin vahvistamalla EU:n sosiaalista 
ulottuvuutta. Tällä hetkellä on nähtävissä useita lupaavia 
mahdollisuuksia EU:n sosiaalisen ulottuvuuden 
vahvistamiseksi edelleen. Eräiden tahojen mielestä 
sosiaalisen pilarin avulla voidaan saada aikaan uusi 
toimintapoliittinen dynamiikka. Toisten keskustelijoiden 
mukaan tulonjakopolitiikkojen ohella olisi keskityttävä 
enemmän myös verotukseen, myös muuhun kuin 
yritysverotukseen. Edelleen on kuitenkin selvennettävä ja ratkaistava perustavanlaatuisia 
kysymyksiä, kuten jäsenvaltioiden välinen yksimielisyys siitä, onko EU:n sosiaalinen ulottuvuus 
välttämätön vai tarkoituksenmukainen näkökohta, sekä niiden välineiden huolellinen tarkastelu, 
jotka EU:lla on käytettävissään toimintapolitiikkojensa suunnittelemista ja täytäntöönpanoa varten. 
EU:n sosiaalisen ulottuvuuden monimutkaisuuden vuoksi on kyseisen ulottuvuuden 
vahvistamiseksi otettava käyttöön sellaisia hallintomekanismeja14, jotka mahdollistavat sen, että eri 
aloja edustavat toimijat voivat yhdessä ratkaista ongelmia.  

Arvio parlamentissa käydystä keskustelusta 
 

 

 

Valtaosa valtion- ja hallitusten päämiehistä on tietoinen talous- ja rahoituskriisin pitkäaikaisista 
kielteisistä seurauksista kansalaisten toimeentuloon kaikkialla Euroopassa ja erityisesti sen 
suhteettomista vaikutuksista kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin, eli nuoriin. Eräät 
tahot ovat viitanneet solidaarisuuden puutteeseen Euroopassa, oli kyse sitten muuttoliikkeestä tai 
taloudellisista kysymyksistä, mikä on osaltaan johtanut kyvyttömyyteen kehittää Euroopasta 
aiempaa oikeudenmukaisempi ja sosiaalisempi. Tätä taustaa vasten eräät EU:n johtajat ehdottavat 
konkreettisia eurooppalaisia ratkaisuja ihmisten huolenaiheisiin vastaamiseksi, kuten ehdotukset 
EU:n vähimmäispalkan ja EU:n työttömyysvakuutuksen käyttöön ottamiseksi. Suurin osa puheen 
pitäneistä EU-johtajista ilmaisi tukensa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistetuille 
arvoille ja periaatteille, ja eräät heistä muistuttivat, että 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaate on 
eurooppalaisen yhteisön olennaisin osa. Eräät valtion- tai 
hallitusten päämiehet kannattavat sosiaalisten standardien 
lähentymistä ylöspäin ja ovat kehottaneet priorisoimaan 
sosiaali- ja hyvinvointipolitiikkoja vuosia jatkuneiden 
säästötoimien ja Euroopan yhteiskunnissa vahvistuneen 
eriarvoistumiskehityksen jälkeen.  

                                                             

14  Mark Bevir: Governance: A very short introduction, Oxford University Press, 2013. 

[kriisi] aiheutti eriarvoisuuta ja etenkin 
sukupolvien välistä eriarvoisuutta, josta 
maanosamme nuoriso joutui kärsimään, 
sekä tietenkin sukupuolten välistä 
eriarvoisuutta ... Meidän on vaadittava 
sosiaalista Eurooppaa ja oikeuksien 
Eurooppaa. 
Pedro Sánchez 

Emme saa unohtaa sitä perusperiaatetta, että yhteisömme perustuu sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen. ... Sosiaalisesta kehityksestä ei voida puhua tarkastelematta syrjäytymistä, 
köyhyyttä ja eriarvoisuutta. On tärkeää, että harjoitamme kunnianhimoista sosiaalipolitiikkaa näiden 
eriarvoisuuksien torjumiseksi. 
Mateusz Morawiecki 

Euroopan antama alkusysäys näille 
prioriteeteille, esimerkiksi eurooppalaista 
työttömyysvakuutusta koskevien 
rohkeiden kannanottojen muodossa, ei ole 
paras vastalääke ainoastaan työpaikkojen 
puutteeseen, vaan myös kansallismielisiin 
suuntauksiin. 
Giuseppe Conte 

https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en
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Eräät valtion- tai hallitusten päämiehet ovat korostaneet, että aikana, jolloin globalisaatio ja kiihtyvä 
digitalisoituminen muovaavat maailmaa uudelleen, on 
tarpeen palata eurooppalaisen yhteiskuntasopimuksen 
alkulähteille ja laajennettava sopimusta nykypäivän 
vaatimuksiin vastaamiseksi. Eräät EU-johtajat ovat 
varoittaneet ryhtymästä pelkästään kansallisiin toimiin 
nuorisotyöttömyyden kaltaisiin ongelmiin vastaamiseksi, 
sillä se lisäisi vieraantumista ja vahvistaisi kansallismielisiä 

puheenvuoroja erityisesti aikana, jolloin maanosan poliittiset voimasuhteet ovat muuttumassa. 
Eräät johtajat ovat viitanneet Euroopassa vallitsevaan ”solidaarisuuden kriisiin”, joka lisää 
pettymystä kansalaisten keskuudessa, ja katsoneet, että nyt jos koskaan olisi edistettävä 
kunnianhimoista sosiaalipolitiikkaa tulevaisuuden Eurooppaa varten. 

3.4.  Kauppa  

Tämänhetkinen politiikka 
Kansainvälisestä kaupasta on tullut näkyvä aihe EU:n 
agendalla. Uusia vapaakauppasopimuksia ja erityisesti 
Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa tehtäviä 
vapaakauppasopimuksia koskevat neuvottelut aiheuttivat 
kiivasta kansalaiskeskustelua. Komissio vastasi näihin 
kehityskulkuihin esittelemällä EU:n uuden ”Kaikkien 
kauppa” -strategian 
vuonna 2015.Vuonna 
2017 se julkisti lisäksi 

globalisaation 
valjastamista käsittelevän pohdinta-asiakirjan. Tämän 
seurauksena EU:n kauppapolitiikan suuntaa muutettiin 
tietoisesti kohti aiempaa enemmän arvoihin perustuvia, 
osallistavampia ja edistyksellisempiä tavoitteita, joita asetettiin 
niin kauppasopimusten kuin lainsäädäntövälineiden osalta.  

Kauppasopimukset 
Kaikkien kauppa -strategian julkistamisen jälkeen EU on pyrkinyt tekemään (tai päivittämään) 
vapaakauppasopimuksia kauppakumppaneiden kanssa eri 
puolilla maailmaa (Kanada, Japani, Singapore, Vietnam, 
Meksiko, Chile, Australia ja Uusi-Seelanti). EU:n ja Kanadan 
kattavan talous- ja kauppasopimuksen (CETA) väliaikainen 
voimaantulo syyskuussa 2017 ja EU:n ja Japanin 
talouskumppanuussopimuksen voimaantulo helmikuussa 
2019 ovat EU:n suurimpia saavutuksia kauppaneuvotteluissa 
viime vuosina. EU:n ja Japanin 
talouskumppanuussopimuksessa on kyse maailman 
laajimmasta kauppavyöhykkeestä, jolla asuu 600 miljoonaa ihmistä ja jonka osuus maailman 
bruttokansantuotteesta on kolmasosa. EU:n tuomioistuin käsitteli Singaporen kanssa tehtyä 
vapaakauppasopimusta ja antoi siitä toukokuussa 2017 lausunnon, jonka seurauksena sopimus 
päätetiin jakaa kahteen osaan (kauppasopimus ja investointisuojasopimus).Uusissa sopimuksissa 
kiinnitetään erityistä huomiota kaupan muuttamiseen siten, että se on osallistavampaa muun 

Meidän on torjuttava eriarvoisuuden 
lisääntymistä yhteiskunnassa ja jaettava 
vaurautta uudelleen aiempaa 
tehokkaammin. Eurooppalaisen 
vähimmäispalkan käyttöönotto tarjoaisi 
keinon sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
luomiseen. 
Peter Pellegrini 

On kuitenkin hyvin haitallista, jos 
merkittävimmät toimijat jatkavat 
kauppamuurien nostamista. Meidän on 
tehtävä kaikkemme tällaisten muurien 
rakentamisen ehkäisemiseksi tai niiden 
purkamiseksi. Aiheutuneet vahingot 
olisivat kohtalokkaita erityisesti pienten 
maiden kannalta. Meidän on 
kunnioitettava ja noudatettava yhteisiä 
kaupan sääntöjä. 
Juha Sipilä Epäoikeudenmukaiseen kilpailuun ei 

pidä vastata protektionismilla. Meidän 
ei pidä sulkea markkinoitamme ja 
ryhtyä toimimaan kuten Kiina. Meidän 
pitäisi sen sijaan hyödyntää yhteistä 
poliittista ja taloudellista 
painoarvoamme ja vaatia 
oikeudenmukaista kauppaa meidän 
ehdoillamme. 
Krišjānis Kariņš 

Sillä jos haluamme säilyttää 
toimintakykymme ja määrittä itse 
oman tulevaisuutemme, Euroopan on 
nyt jos koskaan pysyttävä yhtenäisenä. 
... Lähettäkäämme siis maailmalle 
vahva viesti siitä, että Euroopan usko 
monenvälisen yhteistyön voimaan ja 
vapaakauppaan on edelleen 
horjumaton. 
Mark Rutte 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX%3A52017DC0240
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603955
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muassa pienten ja keskisuurten yritysten kannalta. 
Parlamentti on harjoittanut aktiivisesti valvontatehtäväänsä 
niin neuvotteluiden aikana kuin antaessaan 
kauppasopimuksille lopullisen hyväksyntänsä.  

Vuonna 2018 kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa 
palasivat ajankohtaiseksi aiheeksi usean presidentti Trumpin 
hallinnon kanssa koetun kiistan jälkeen. Niitä olivat muun 
muassa seuraavat:  

• Yhdysvaltojen asettamat tullit EU:sta tuoduille ja muiden kumppanien tuomille teräs- ja 
alumiinituotteille,  

• autoille ja autonosille asetettavia tulleja koskeva tutkimus, sekä 
• Yhdysvaltojen toimet WTO:n pysyvän valituselimen nimitysten estämiseksi.  

Junckerin ja Trumpin heinäkuussa 2018 aikaansaaman sopimuksen jälkeen komissio ehdotti 
tammikuussa 2019 neuvostolle kahta neuvotteluohjetta, jotka koskivat (muun kuin maatalousalan) 
teollisuustuotteiden kauppasopimusta ja sopimusta vaatimustenmukaisuuden arvioinnista, ja pyrki 
siten lieventämään kauppajännitteitä Yhdysvaltojen kanssa. 

Suojeleva kauppapolitiikka 
EU panee todennäköisesti lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
täytäntöön kauppapolitiikkaa, jolla se suojelee kansalaisiaan 
jatkuvasti tehokkaammin ja jolla samalla helpotetaan 
osallistavaa ja avointa kauppaa. Tässä yhteydessä otettiin 
käyttöön suorien ulkomaisten investointien seurantaan 
tarkoitettu mekanismi. Mekanismilla on määrä varmistaa, että 
investointien avoimuudella ei vaaranneta EU:n strategisia etuja. Lisäksi komissio kehotti 
parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään ennen vuoden 2019 loppua kansainvälisten julkisten 
hankintojen välineen, jota koskeva lainsäädäntötyö on ollut pattitilanteessa jäsenvaltioiden 
vastustuksen johdosta. Välineellä pyritään järjestämään julkisen hankinnan mahdollisuuksia 
Kiinassa ottamalla käyttöön menettelyjä, joiden avulla EU voisi rajoittaa pääsyä avoimille 
hankintamarkkinoilleen, jos pääsy ei ole vastavuoroista. Lisäksi kaupan suojatoimia 
nykyaikaistettiin, ja käyttöön otettiin uusi polkumyyntitullien laskentamenetelmä eurooppalaisten 
yritysten suojelemiseksi tehokkaammin alihinnoiteltujen tavaroiden tuonnilta. 

EU on osallistunut investointisuojan osalta aktiivisesti myös monenvälisen 
investointituomioistuimen perustamiseen ja pyrkinyt siten ottamaan huomioon 
kansalaisyhteiskunnan esittämät huolet sijoittajan ja valtion välisistä riitojenratkaisumekanismeista. 
Osittain Euroopan parlamentin esittämien vaatimusten ansiosta kiistelty sijoittajan ja valtion välinen 

riitojenratkaisujärjestelmä korvatiin pysyvällä, avoimella ja 
institutionaalisella investointituomioistuinjärjestelmällä. 
Tätä prosessia on kehitetty edelleen, ja parhaillaan käydään 
aktiivisia neuvotteluja monenvälisen 
investointituomioistuimen perustamisesta. 

EU osallistuu aktiivisesti myös Maailman kauppajärjestön 
(WTO) uudistamiseen, jolla on tarkoitus purkaa sen 
riitojenratkaisujärjestelmää uhkaava pattitilanne vuoden 
2019 loppuun mennessä, vahvistaa järjestön 

Vapaakauppa on hyvä asia, kunhan 
osapuolten välinen suhde on reilu. 
Tavoitteenamme on oltava tiukkoihin 
sosiaali- ja ympäristöstandardeihin 
perustuva vastavuoroisuus. 
Charles Michel 

Riippumattomuus koskee myös taloutta 
ja kauppaa. Tässäkin olemme 
säilyttäneet yhteisen rintaman, ja pidän 
myönteisenä viime kuukausina 
komission aloitteen pohjalta 
tapahtunutta edistystä taloudellisen ja 
kauppaa koskevan 
riippumattomuutemme vahvistamisessa 
ja strategisten alojemme suojelemisessa 
investoinneilta. 
Emmanuel Macron 

Yhdysvalloissa, unelmien 
valtakunnassa, unelmoidaan 
vapaakaupan ja kansainvälisten 
velvoitteiden vähenemisestä sekä 
kaupan esteistä ja kenties jopa 
sääntöihin perustuvan kansainvälisen 
kauppajärjestelmän murtamisesta. 
Emme saa sallia sitä. 
Lars Løkke Rasmussen 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_fi.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_fi.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_fi.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
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valvontatehtävää sekä ajantasaistaa kansainvälistä kauppaa koskevat säännöt, jotta varmistetaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisessä kaupassa ja poistetaan nykyiset merkittävät 
vääristymät. Parlamentti tukee voimakkaasti monenvälistä kauppajärjestelmää sekä WTO:n 
uudistamista, tarvittaessa myös sen riitojenratkaisujärjestelmän uudistamista. 

Arvio parlamentissa käydystä keskustelusta 
 

 

 

Tähän mennessä puheen pitäneiden EU-johtajien kesken voidaan havaita samanlaisia, mutta myös 
eriäviä näkökantoja siitä, mihin suuntaan EU:n kauppapolitiikkaa olisi tulevaisuudessa kehitettävä. 
Eräät valtion- tai hallitusten päämiehet tunnustavat kaupan vapauttamisen merkityksen 
talouskasvun vauhdittajana, kun taas toiset pitävät sitä uhkana niin tuottajien kuin kuluttajien 
toimeentulolle sekä yleisemmin sosiaalisten ja ympäristönormien korkean tason säilyttämiselle 
EU:ssa. Useimmat EU-johtajat ovat todenneet, että kansallismieliset kauppapolitiikat ja 
protektionistiset toimenpiteet muodostavat uhan monenväliselle kauppajärjestelmälle ja ovat 
ilmaisseet lujan sitoutumisensa sen säilyttämiseen ja puolustamiseen. Maailman kauppajärjestön 
toimintaa koskevien huolenaiheiden lisääntyessä ja epäreilujen kaupan käytäntöjen yleistyessä 
eräät EU-johtajat ovat kuitenkin ryhtyneet vaatimaan tehokkaampaa suojelua Euroopan strategisille 
eduille. Eräät johtajat ovat korostaneet, että EU:n olisi pysyttävä avoimena kaupalle, mutta sen ei 
pidä olla naiivi. 

Suurin osa valtion- tai hallitusten päämiehistä pani merkille 
maailman kaupankäyntiympäristössä meneillään olevat 
muutokset ja kehotti EU:ta pitämään tiukasti kiinni 
asemastaan merkittävänä maailmanlaajuisena toimijana. 
Eräät johtajat korostivat kuten monesti aiemminkin, että 
globalisaation aikaansaamat muutokset horjuttavat 
vallitsevaa olotilaa ja 
ruokkivat pelkoja ja 

epäluuloja 
eurooppalaista yhteiskuntaa kohtaan ja johtavat siten 
kauppasopimusten torjumiseen. Kuitenkin huolimatta 
valtion- tai hallitusten päämiesten erilaisista näkemyksistä 
siitä, miten jatkossa olisi edettävä, Eurooppa on erään 
puhujan sanoin itsessään osoitus siitä, että kaupan 
vapauttaminen tuo mukanaan vaurautta ja rauhaa vapaiden 
kansojen keskuuteen. 

Vuonna 2004 Euroopan unionin osuus maailman BKT:stä oli kolmasosa. Nyt se on pienempi kuin neljäsosa. 
Meidän on jatkettava kauppasopimusten tekemistä kolmansien maiden kanssa, sillä ne ovat investointi 
uuteen talouskasvuun ja kansalaistemme vaurauteen. 
Andrej Plenković 

Euroopan maantieteelliset siteet ja 
keskinäinen maailmanlaajuinen 
riippuvuutemme maailman suurimpana 
kauppamahtina edellyttävät maailmaa, 
joka toimii hyvin. Me eurooppalaiset 
olemme vahvempia yhdessä, ja toivonkin, 
että teemme kaikkemme turvataksemme 
yhteiset etumme ja arvomme 
maailmassa. 
Jüri Ratas 

Ainoastaan EU voi pitää yllä 
kauppapolitiikkaa, jolla helpotetaan 
maailmanlaajuisten markkinoiden 
sääntelemistä ja jolla suojellaan niitä 
korkeita sosiaalisia standardeja ja 
ympäristöä ja elintarviketurvallisuutta 
koskevia vaatimuksia, joista haluamme 
pitää kiinni, ja jolla hillitään 
globalisaatiota, joka uhkaa 
eurooppalaisen sosiaalisen mallin 
kestävyyttä. 
António Costa 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0342_FI.html
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3.5.  Monivuotinen rahoituskehys 

Tämänhetkinen politiikka 
EU:n talousarvion koosta neuvotellaan vuosittain niiden rajoitusten puitteissa, jotka on asetettu 
monivuotisena rahoituskehyksenä tunnetussa ja EU:n pitkän aikavälin painopisteet määrittävässä 
seitsenvuotisessa rahoitussuunnitelmassa. Nykyisen (vuodet 2014–2020 kattava) rahoituskehyksen 

loppuvaihe on käsillä, ja vuoden 2020 jälkeisen ajan monivuotista 
rahoituskehystä koskevat valmistelut onkin jo aloitettu. Komission 
2. toukokuuta 2018 antamaan monivuotista rahoituskehystä 
koskevaan pakettiin sisältyy ehdotuksia, jotka koskevat vuosien 
2021–2027 rahoituskehystä, EU:n talousarvion rahoittamiseen 
tarkoitettuja omia varoja sekä EU:n talousarvion kytkemistä 

oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Pakettia seurasi joukko muita, seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen sisällytettäviä uusia ja nykyisiä meno-ohjelmia ja varoja koskevia 
lainsäädäntöehdotuksia. 

Komission ehdotus: uusi, nykyaikainen talousarvio 27 jäsenvaltion EU:lle 
Komission ehdotuksessa on otettu huomioon Bratislavan ja Rooman julistuksissa annettujen 
sitoumusten taloudelliset vaikutukset, Euroopan tulevaisuudesta käydyssä keskustelussa määritetyt 
haasteet sekä merkittävän nettomaksajan poistuminen Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron 
johdosta. Ehdotettujen maksusitoumusten kokonaismäärä ajanjaksolla 2021–2027 on 
1 134 583 miljoonaa euroa vuoden 2018 kiinteinä hintoina. Tämä vastaa 1,11 prosentin osuutta 
EU-27:n bruttokansantulosta (bktl) ja on siten hieman pienempi kuin nykyisen rahoituskehyksen 
1,16 prosentin osuus EU-27:n bktl:stä (brexit-vaikutukset huomioon ottaen).15 

Komission mukaan kyse on tasapainoisesta ehdotuksesta, joka perustuu rehelliseen arvioon EU:n 
tarvitsemista varoista yhteisten tavoitteidensa toteuttamiseksi. Rahoitusta ehdotetaan lisättävän 
esimerkiksi sisämarkkinoille, innovaatioon ja tutkimukseen (Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
29,1 prosentin määrärahalisäys mukaan luettuna), ympäristö- ja ilmastotoimille (+ 46 prosenttia) 
sekä muuttoliikkeelle ja rajavalvonnalle (+207 prosenttia). Sen sijaan määrärahoja vähennetään 
koheesiopolitiikasta (-10 prosenttia) ja yhteisestä maatalouspolitiikasta (-15 prosenttia). 
Monivuotista rahoituskehystä koskevaan ehdotukseen on ensimmäistä kertaa sisällytetty erityiset 
määrärahat turvallisuutta ja puolustusta sekä Euroopan rahaliittoa tukevia välineitä varten. Komissio 
ehdottaa lisäksi uusia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että EU:n tulevia menoja suojellaan 
riskeiltä tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan jäsenvaltioissa yleisesti ottaen 
puutteellisesti. Tulopuolella komissio ehdotti nykyisen omien varojen järjestelmän 
nykyaikaistamista, maksualennusten asteittaista lakkauttamista sekä EU:n ilmasto-, ympäristö- ja 
sisämarkkinapolitiikkoihin liittyvien uusien varojen järjestelmän käyttöönottoa. Komissio katsoo, 
että tämä uudistus voisi tarjota mahdollisuuden irtautua vanhentuneesta jäsenvaltion nettotaseen 
tai oikeudenmukaisen vastineen käsitteestä. 

                                                             

15  Yksityiskohtaiseen katsaukseen komission ehdotukseen voi tutustua Parryn ja Sapalan teoksessa 2021–2027 
multiannual financial framework and new own resources: Analysis of the Commission's proposal, EPRS, Euroopan 
parlamentti, heinäkuu 2018.  

Monivuotisen 
rahoituskehyksen 
kokonaistason olisi pysyttävä 
mahdollisimman lähellä 
nykyistä suhteellista osuutta. 
Juha Sipilä 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_fi
https://www.consilium.europa.eu/fi/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_fi
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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Parlamentin neuvotteluvaltuudet: riittävät varat uusien haasteiden 
kohtaamiseksi 
Parlamentti on ottanut voimakkaan kannan sellaisen kunnianhimoisen ja tuloksiin keskittyvän EU:n 
talousarvion laatimiseen, jolla voidaan vastata 
ennakoimattomiin haasteisiin ja tukea Euroopan ”yhteistä 
hyvää” edustavia asioita toteuttavia ohjelmia. Parlamentti on 
sitä mieltä, että EU:n pitkän aikavälin menoja koskevaa 
suunnitelmaa sekä EU:n tulojärjestelmää olisi käsiteltävä 
yhtenä kokonaisuutena ja että ensin mainitusta ei voida päästä sopimukseen ennen kuin myös 
viime mainitun osalta on vastaavasti edistytty. Parlamentti pitää komission ehdotusta 
riittämättömänä, kun otetaan huomioon kaikki nykyiset sitoumukset, haasteet ja uudet 
painopisteet, ja sen arvion mukaan monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärän olisi oltava 
1 324 089 miljoonaa euroa (vuoden 2018 hintoina), mikä vastaa 1,3 prosenttia EU:n bktl:stä ja on 
16,7 prosenttia enemmän kuin mitä komissio on ehdottanut. Parlamentti vastusti erityisesti 
yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja koheesiopolitiikkaan kohdistettuja leikkauksia. Parlamentti 
äänesti sen puolesta, että tietyille aloille ja ohjelmille, kuten sisämarkkinoille, innovaatioille ja 
digitaalitaloudelle (esimerkiksi Horisontti Eurooppa -puiteohjelman nykyisten määrärahojen 
kaksinkertaistaminen), ohjattavaa tukea lisätään. Se tuki myös työttömyyttä torjuvia toimia sekä 
toimia, joilla tuetaan nuorisoa (esimerkiksi Erasmus+-ohjelman määrärahojen 
kolminkertaistaminen), ympäristö- ja ilmastotoimia (esimerkiksi Life+-ohjelman määrärahojen 
kaksinkertaistaminen), muuttoliikettä, rajavalvontaa, turvallisuutta ja puolustusta. Lisäksi 
parlamentti ehdotti, että monivuotiseen rahoituskehykseen lisätään kaksi uutta kohtaa: lapsitakuu 
(5,9 miljardia euroa) ja energiasiirtymärahasto (4,8 miljardia euroa). Parlamentti katsoi myös, että 
EU:n osuudeksi ilmastotavoitteiden saavuttamisesta olisi asetettava vähintään 25 prosenttia 
monivuotisen rahoituskehyksen menoista vuosina 2021–2027 ja että osuus olisi nostettava 
30 prosenttiin mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin vuonna 2027. Mitä tulee omien varojen 
järjestelmään ehdotettuihin muutoksiin, parlamentti pitää niitä merkittävänä askeleena matkalla 
kohti aiempaa kunnianhimoisempaa uudistusta, mutta odottaa entistäkin kunnianhimoisemman 
lähestymistavan käyttöönottoa. 

Neuvotteluiden seuraavat vaiheet 
Ehdotuksiin on perehdytty myös neuvostossa. Ministerit ovat pyrkineet laatimaan 
neuvottelupaketiksi kutsutun asiakirjaluonnoksen, johon sisältyy joukko laaja-alaisia ja erityisiä 
kysymyksiä, jotka on ratkaistava neuvotteluiden aikana ja jotka kaikkein todennäköisimmin 
edellyttävät poliittista ohjausta EU-johtajilta. Tähän mennessä 
käydyt keskustelut osoittavat kuitenkin, että monissa asioissa 
mielipide-erot ovat edelleen huomattavat. Esimerkiksi 
rahoituskehyksen kokonaismäärästä, YMP:n ja koheesiopolitiikan 
rahoituksesta, ilmastopolitiikan valtavirtaistamisesta, yhteydestä 
talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon, talous- ja rahaliiton 
tukemiseen tarkoitetusta uudesta välineestä sekä uusia omia varoja koskevan ehdotuksen 
useimmista elementeistä on edelleen monia eri näkemyksiä.  

Seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä eurooppalainen 
lisäarvo on otettava rahoituksen 
perusperiaatteeksi. 
Andrej Plenković 

Meidän on harkittava koko 
talousarvion mullistamista 
ottamalla käyttöön uusia omia 
varoja. 
Emmanuel Macron 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_FI.html
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Sopuun pääseminen EU:n monivuotisista rahoitussuunnitelmista ei ole koskaan ollut helppoa. 
Suunnitelmat koskevat liki kaikkia EU:n toiminta-aloja ja niissä 
on sovitettava yhteen monia keskenään kilpailevia 
painopisteitä sekä tärkeimpien päättäjien erilaisia näkemyksiä. 
Monivuotista rahoituskehystä koskevan paketin 
hyväksymiseen liittyy erilaisia menettelyjä, joissa parlamentilla 
ja neuvostolla on omat roolinsa, yksimielinen päätöksenteko 
mukaan luettuna, ja joissa Eurooppa-neuvoston valtion- tai 
hallitusten päämiehille on varattu erityinen tehtävä. 
Huolimatta siitä, että perussopimusten mukaan Eurooppa-
neuvosto määrittelee unionin yleiset poliittiset suuntaviivat ja 

painopisteet muttei toimi lainsäätäjänä, aiemmista rahoituskehysneuvotteluista saatu kokemus on 
osoittanut, että se on ratkaisevassa osassa sopimukseen pääsemisessä, myös lukujen ja meno-
ohjelmien yksityiskohtien osalta. Tällä kertaa neuvotteluprosessia mutkistaa lisäksi parlamentin ja 
komission vaali- ja toimikauden päättymisen päällekkäisyys. Komission ja parlamentin aikomuksena 
oli päästä sopimukseen ennen toukokuussa 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja, mutta 
Eurooppa-neuvosto teki tyhjäksi suunnitelman, kun se päätti joulukuussa 2018 jatkaa työtä 
neuvoston tasolla ja pyrkiä siihen, että sopimukseen päästään syksyllä 2019 (kuva 9). Se, onko tämä 
suunnitelma toteuttamiskelpoinen, riippuu monesta seikasta, kuten toimielinten järjestäytymisestä 
uudelleen vaalien jälkeen ja lopullisesta brexit-päivämäärästä. Lähitulevaisuudessa on 
odotettavissa, että merkittävistä päätöksistä ilmoitetaan 20. ja 21. kesäkuuta 2019 pidettävän 
Eurooppa-neuvoston kokouksen päätteeksi. 

  

Monivuotista rahoituskehystä 
koskevan päätöksenteon yhteydessä 
on erittäin tärkeää lisätä rahoitusta 
tutkimukselle ja kehittämiselle. On 
tärkeää, että näin varmistetaan 
huippuosaaminen kaikkialla 
Euroopassa, ei pelkästään 
muutamassa harvassa 
pääkaupungissa. 
Krišjānis Kariņš 
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Arvio parlamentissa käydystä 
keskustelusta 
Kolmea poikkeusta lukuun ottamatta kaikki valtion- 
tai hallitusten päämiehet käsittelivät tätä kysymystä 
ja esittivät pääpiirteittäin ne toimintapoliittiset 
painopisteet, joille heidän mielestään olisi 
myönnettävä rahoitusta seuraavassa 
rahoituskehyksessä. Päämiehistä 14 korosti 
erityisesti tarvetta kehittää uusia 
toimintapolitiikkoja (esimerkiksi turvallisuutta, 
innovaatioita ja digitaalitaloutta koskevia 
politiikkoja) ja 11 painotti myös ”perinteisten” 
alojen merkitystä (kuten yhteinen 
maatalouspolitiikka (YMP) ja koheesiopolitiikka) tai 
tarvetta löytää tasapaino näiden kahden välillä. 
Puolet johtajista käsitteli puheessaan EU:n 
talousarvion kokoa. Kolme ensimmäisten joukossa 
esiintyneistä vieraspuhujista toi erityisesti esille 
halukkuutensa kasvattaa maittensa osuutta EU:n 
talousarviosta. Puhujista kolme kehotti 
yksiselitteisesti pienentämään talousarviota 
brexitin jälkeen tai pitämään sen suhteellisesti 
saman suuruisena. Muut puhujat kuitenkin 
korostivat tarvetta varmistaa, että EU:n talousarvio 
vastaa unionin tarpeita ja tavoitteita. Neljäsosa 
valtion- tai hallitusten päämiehistä, jotka kaikki 
olivat ensimmäisten vierailijoiden joukossa, 
tarkasteli mahdollisuutta kehittää uusia omia varoja 
EU:lle. Vain yksi heistä, Emmanuel Macron, vaati 
lopettamaan kokonaan maksuosuusalennusten 
soveltamisen brexitin jälkeen.  

Toistaiseksi puhujien kannat seuraavaan 
monivuotiseen rahoituskehykseen eivät ole selvästi 
lähentyneet toisiaan. YMP:n ja koheesiopolitiikan 
rahoitusta koskevat näkemykset ovat edelleen 
kaukana toisistaan. Eräät valtion- tai hallitusten 
päämiehet torjuvat tiukasti kaikki leikkaukset, kun 
taas toiset kehottavat vakiinnuttamaan rahoituksen 
ja nykyaikaistamaan sitä. Monet heistä ovat 
kuitenkin yhtä mieltä siitä, että ulkosuhteiden, 
turvallisuuden ja puolustuksen ja muuttoliikkeen 
aloilla olisi rahoitettava aiempaa enemmän 
aloitteita. Leo Varadkar, António Costa ja Emmanuel 
Macron toivat erityisesti esille halukkuutensa 
kasvattaa maittensa osuutta EU:n talousarviosta. 
EU:n omien varojen lisäämistä esittivät lähinnä 

Kuva 9 – Vuoden 2020 jälkeistä monivuotista 
rahoituskehystä koskevan neuvotteluprosessin 
aikajana 
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ensimmäisten joukossa puheen pitäneet johtajat, eivätkä 12 viimeistä puhujaa enää maininneet 
asiaa.  

 

3.6.  Turvallisuus ja puolustus 

Tämänhetkinen politiikka 
Viime vuosina EU:n turvallisuus- ja puolustusalan aloitteet ovat 
edenneet merkittävästi. Vuonna 2016 hyväksyttyä 
kokonaisvaltaista EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittista strategiaa 
(EU:n globaalistrategia) on pantu täytäntöön turvallisuus- ja 
puolustusalan täytäntöönpanosuunnitelman, Euroopan 
puolustusalan toimintasuunnitelman sekä yhteisen Varsovan 
julistuksen jälkeen esitettyjen, EU:n ja Naton yhteistyön vahvistamista koskevien ehdotusten avulla. 
Näillä toimilla luotiin perusta sellaisten aloitteiden, kuten Euroopan puolustusrahaston (EDF), 
puolustuksen koordinoidun vuosittaisen tarkastelun (CARD) ja pysyvän rakenteellisen yhteistyön 
(PRY), toteuttamiselle, joilla pyritään kohentamaan EU:n puolustusvalmiuksia ja optimoimaan ne. 
Komissio esitti kesäkuussa 2017 osana Euroopan tulevaisuutta käsittelevää keskustelua pohdinta-
asiakirjan EU:n globaalistrategiaan perustuvasta Euroopan puolustuksen tulevaisuudesta. 

Komissio ehdotti vuonna 2017 Euroopan puolustusalan 
toimintasuunnitelmassa Euroopan puolustusrahaston 
perustamista Euroopan puolustusteollisuuden tukemiseksi 
(yhteis)rahoittamalla – 
ensimmäistä kertaa – 

yhteistyönä toteutettavia tutkimushankkeita sekä 
puolustusvalmiuksien yhteistä kehittämistä, myös tukemalla 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) ja puolustusalan 

toimitusketjuihin liittyviä 
rajat ylittäviä mahdollisuuksia. Euroopan puolustusrahaston 
tavoitteena on tukea innovatiivista puolustusteknologiaa ja 
jäsenvaltioiden yhteisesti sopimien puolustustuotteiden 
kehittämistä koskevaa tutkimusyhteistyötä. EU hyväksyi 
heinäkuussa 2018 asetuksen Euroopan puolustusalan teollisen 

kehittämisen ohjelmasta (EDIDP), jolla rahoitetaan Euroopan puolustusrahastoa nykyisen 
budjettikauden loppuun asti. Asetuksen tarkoituksena on parantaa EU:n puolustusteollisuuden 
kilpailukykyä ja innovointivalmiuksia tukemalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Uudessa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä rahaston rahoitusta on määrä lisätä asetuksella, josta päästiin 
osittaiseen poliittiseen sopimukseen helmikuussa 2019.  

Myönnämme, että PRY on ratkaiseva 
askel, mutta pitkän aikavälin 
tavoitteenamme on edelleen 
Euroopan sotilaallinen 
riippumattomuus ja euroarmeijan 
perustaminen. 
Nicos Anastasiades 

Maailmanlaajuisten tavoitteidemme 
saavuttaminen edellyttää 
voimakkaampaa ja vaikuttavampaa 
yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. 
Andrej Plenković 

Euroopan yhteinen puolustus ei ole 
ristiriidassa Nato-jäsenyyden kanssa, 
vaan se voi päinvastoin täydentää sitä 
tarkoituksenmukaisesti. 
Giuseppe Conte 

Nato pysyy kuitenkin edelleen 
Euroopan yhteisen puolustuksen 
kivijalkana, ja meidän olisikin pyrittävä 
molemminpuolisesti vahvistamaan EU: 
ja Naton välistä suhdetta. 
Jüri Ratas 

Ymmärrämme uusien toimien ja haasteiden merkityksen, mutta niitä ei pitäisi rahoittaa koheesiopolitiikan 
kustannuksella, sillä se on perussopimuksissa vahvistettu keskeinen politiikka ja Euroopan unionin olennainen 
osa. 
Mateusz Morawiecki 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_fi.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_fi.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_fi.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_fi.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_fi.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_fi.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0476&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_fi.htm


EPRS | Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu 
  
 

30 

Joulukuussa 2017 25 jäsenvaltiota sopi PRY:n käynnistämisestä. PRY:tä tehdään EU:n puolustuksen 
lujittamiseen tähtäävien konkreettisten yhteistyöhankkeiden (joita on tällä hetkellä 34) ja 
sitoumusten pohjalta. PRY:n jäsenet sitoutuvat lisäämään kansallisia puolustusmäärärahojaan ja 
investointejaan puolustusalan tutkimukseen. Hankkeet liittyvät koulutukseen, suorituskyvyn 

kehittämiseen ja 
operatiiviseen 

valmiuteen maalla, 
merellä ja ilmassa 

sekä 
kyberpuolustukseen. Useat näistä aloista vastaavat 
voimavarojen kehittämissuunnitelman viimeisimmässä, 
vuonna 2018 tehtyyn uudelleenarviointiin perustuvassa versiossa määritettyjä painopistealueita. 
Osana turvallisuutensa ja puolustuksensa tehostamistoimiaan EU pyrkii myös parantamaan 
sotilaallista liikkuvuutta esimerkiksi PRY:n kautta ja Naton kanssa tehtävän yhteistyön avulla, kuten 
EU:n ja Naton välisessä vuoden 2018 yhteisessä julistuksessa todettiin. Komissio on ehdottanut, että 
sotilaallista liikkuvuutta varten osoitetaan vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
6,5 miljardin euron suuruiset määrärahat strategisten liikenneinfrastruktuureiden parantamiseksi. 
Sotilaallinen liikkuvuus on tarkoitus toteuttaa Verkkojen Eurooppa -välineen kautta.  

Myös yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP), jonka puitteissa EU:lla on tällä hetkellä 
käynnissä 16 operaatiota, on hyötynyt vuonna 2017 EU:n sotilasesikuntaan (EUSE) perustetusta 
sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavarasta (MPCC), jonka tehtävänä on johtaa ja 
valvoa EU:n sotilasoperaatioita, joihin ei sisälly suoraa täytäntöönpanoa. Siviilioperaatioiden osalta 
neuvosto ja jäsenvaltiot hyväksyivät marraskuussa 2018 uuden YTPP-siviilialan sopimuksen, jossa 
ne sopivat YTPP-siviilialan operaatioita koskevien maksuosuuksiensa nostamisesta sekä EU:n 
valmiuksien järjestää siviilikriisinhallintaoperaatioita lisäämisestä. Pohtiessaan vuoden 2018 
puheessaan unionin tilasta EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulevaisuutta komission 
puheenjohtaja Juncker ehdotti määräenemmistöpäätöksenteon laajentamista tietyillä YUTP:n 

aloilla, myös aloilla kuten pakotejärjestelyt, 
ihmisoikeuksien edistäminen sekä yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan siviilioperaatioita koskevat päätökset. 
Mikäli EU-johtajat sopisivat YTPP-siviilialan ottamisesta 
määräenemmistöpäätöksenteon piiriin, se tarkoittaisi, että 
EU voisi toimia aiempaa joustavammin päättäessään 
tietyistä turvallisuutta ja puolustusta koskevista asioista ja 
toimiessaan kyseisillä aloilla. Tulevina vuosina saatetaan 

lisäksi keskustella useista ehdotuksista (ja niiden mahdollisesta täytäntöönpanosta), joilla on 
tarkoitus vahvistaa EU:n institutionaalisia valmiuksia toimia turvallisuuden ja puolustuksen aloilla. 
Ehdotuksissa on kyse muun muassa mahdollisuudesta perustaa erityinen pääosasto yleisiä 
puolustusasioita varten ja puolustuksesta vastaavan komission jäsenen tehtävä, Euroopan 
turvallisuusneuvostosta sekä täysivaltaisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan valiokunnan (SEDE) 
asettamisesta Euroopan parlamentissa nykyisen alivaliokunnan sijaan.  

Talousarvion näkökulmasta ehdotetussa uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä on määrä 
lisätä merkittävästi EU:n rahoitusta turvallisuudelle ja puolustukselle ja siihen sisällytetään erityinen 
puolustusotsake, jonka osuus on 2,1 prosenttia ehdotetuista kokonaismäärärahoista ja jonka piiriin 
kuuluvat myös Euroopan puolustusrahasto ja sotilaallisen liikkuvuuden hankkeet. Lisäksi komissio 
antoi kesäkuussa 2018 ehdotuksen Euroopan rauhanrahastoksi, joka on talousarviosta ja 
seuraavasta monivuotista rahoituskehyksestä erillään oleva väline, jolla on tarkoitus parantaa EU:n 

Operatiivisten valmiuksiemme on 
palveltava arvojamme ja etujamme 
kansainvälisellä tasolla. 
Charles Michel 

Rakentamisen arvoinen Eurooppa on myös 
puolustamisen arvoinen. Joulukuussa 
käynnistetyn PRY:n myötä olemme 
yhdistämässä voimiamme torjuaksemme 
osallistavalla tavalla uusia uhkia. Irlanti 
osallistuu mielellään tähän yhteistyöhön. 
Leo Varadkar 

Vain pysyvän rakenteellisen yhteistyön 
yhdistäminä voimme auttaa toinen 
toisiamme ottamaan enemmän – Natoa 
täydentävää – vastuuta rauhaa ja 
vakautta rajoillamme uhkaavan 
epävakauden torjumisessa. 
António Costa 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_fi
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_fi
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51744/node/51744_fi
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valmiuksia ehkäistä konflikteja, rakentaa rauhaa ja vahvistaa turvallisuutta eri puolilla maailmaa. Jos 
rahastosta päästään sopuun, siitä rahoitetaan osa EU:n puolustustoiminnoista, kuten Afrikan 
unionin rauhanturvaoperaatioita, omien sotilaallisten YTPP-operaatioiden yhteisiä kustannuksia 
(jotka nyt kuuluvat Athene-järjestelmän piiriin) ja kumppanien sotilaallisten valmiuksien 
kehittämistä.  

Euroopan parlamentti on tukenut voimakkaasti turvallisuus- ja puolustusalan kehittämistä sekä 
kannattanut asiaan liittyvien Lissabonin sopimuksen 
määräysten täysimääräistä täytäntöönpanoa Euroopan 
puolustusunionin edistämiseksi. Eräät parlamentin 
pitkäaikaisista kannoista, jotka on sisällytetty sen vuonna 
2018 annettuun päätöslauselmaan vuosittaisesta 
kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

täytäntöönpanosta, liittyvät kehotukseen laatia EU:n turvallisuutta ja puolustusta käsittelevä 
valkoinen kirja, jossa määritettäisiin kokonaisvaltainen Euroopan puolustusta koskeva strateginen 
lähestymistapa, jäsenvaltioita kehotettaisiin lisäämään puolustusmenojaan erityisesti kaluston ja 
tutkimuksen osalta, pyrittäisiin parantamaan operaatioiden varainhoidon valvontaa, kiinnitettäisiin 
huomiota turvallisuus- ja puolustuspolitiikan johdonmukaisuuteen EU:n muiden ulkopolitiikkojen 
kanssa, ja varmistettaisiin EU:n strateginen riippumattomuus Naton suhteen. Näitä kantoja on viime 
aikoina tähdennetty muun muassa päätöslauselmissa EU:n ja Naton välisistä suhteista, sotilaallisesta 
liikkuvuudesta ja Euroopan rauhanrahastosta sekä vuosittaisissa kertomuksissa YUTP:n ja YTPP:n 
täytäntöönpanosta. 

Arvio parlamentissa käydystä keskustelusta 
 

 

 

Useimmat Euroopan tulevaisuutta käsittelevään keskusteluun osallistuneista valtion- tai hallitusten 
päämiehistä kiinnittivät huomiota maailman turvallisuustilanteen heikkenemiseen ja korostivat 
yhtenäisen rintaman muodostamisen tärkeyttä vastatessa EU:n ja jäsenvaltioiden kohtaamiin 
yhteisiin uhkiin ja haasteisiin. Eräät päämiehet painottivat sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 
yhteyden merkitystä uhkien torjumisessa ja EU:n kansalaisten turvallisuuden varmistamisessa, mikä 
tavoite sisältyy myös EU:n globaalistrategiaan ja sen jälkeen laadittuun turvallisuus- ja puolustusalan 
täytäntöönpanosuunnitelmaan. Useimmat valtion- tai hallitusten päämiehet olivat yhtä mieltä siitä, 
että PRY kehitettiin oikeaan aikaan, mutta kukaan heistä ei maininnut yksittäisiä PRY-hankkeita. 
Puolustusmenot olivat tärkeä näkökohta useille puhujille, joista jotkut kiittivät Euroopan 
puolustusrahastoa koskevaa aloitetta ja kehottivat kaikkia EU:n jäsenvaltioita toteuttamaan 
mahdollisimman pian tavoitteen, jonka mukaan puolustukseen olisi käytettävä 2 prosenttia niiden 
BKT:stä. Eräät puhujat kannattivat Euroopan 
puolustusyhteistyön laajentamista PRY:n puitteiden 
ulkopuolelle ja aidon Euroopan puolustusunionin luomista 
Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Muutamat päämiehet 
mainitsivat Natoa täydentävän eurooppalaisen armeijan 
mahdollisena pitkän aikavälin kehityskulkuna, jota EU:n olisi 
edistettävä, mutta he eivät menneet tällaisen hankkeen 
yksityiskohtiin.  

Mikään ei viittaa siihen, että emme voisi olla 
yhdessä edustettuina Natossa 
eurooppalaisen armeijan kera. En näe tässä 
mitään ristiriitaa. 
Angela Merkel 

Haluamme vahvistaa turvallisuus- ja puolustusalan yhteistyötämme, parantaa 
valmiuksiamme toteuttaa yhteisiä siviilialan ja sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita sekä 
saada aikaan sellainen Euroopan unioni, joka tekee yhteistyötä strategisten kumppaneidensa 
kanssa ja rakentaa rauhaa – yhdessä. 
Stefan Löfven 

Maani [Latvia] käyttää 2 prosenttia BKT:aan 
puolustusvoimiinsa. Mielestäni kaikkien olisi 
tehtävä samoin. Aggressiiviset maat 
kunnioittavat aina voimaa. Meidän on 
investoitava pysyäksemme vahvoina. 
Krišjānis Kariņš 

https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0257_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0498_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0498_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0330_FI.html
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Valtioiden tai hallitusten päämiesten puheenvuorot Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä 
keskustelussa osoittivat, että näkemykset turvallisuudesta ja puolustuksesta ovat hyvin lähellä 
toisiaan. Useimmat päämiehet esimerkiksi puhuivat EU:hun ja jäsenvaltioihin kohdistuvista 

yhteisistä uhista, joilla he tarkoittivat pääasiassa EU:n 
naapurustossa vallitsevaa, terrorismin, kyberhyökkäysten 
ja disinformaation aiheuttamaa ”epävakauden kaarta”. 
Eräät heistä korostivat, että EU:n ja jäsenvaltioiden on 
kehitettävä uhkiin yhteinen vastaus siten, että EU:n edut 

pidetään tasapainossa ja säilytetään kansainvälisellä tasolla. Useimmat EU-johtajat korostivat 
transatlanttisen yhteyden säilyttämisen tärkeyttä. He totesivat, että meneillään olevat ponnistelut 
eurooppalaisen puolustusyhteistyön edistämiseksi, erityisesti PRY ja Euroopan puolustusrahasto, 
olivat luonteeltaan Natoa täydentäviä ja että tämä vastasi edelleen Euroopan ”yhteisestä 
turvallisuudesta”. Eräät valtion- tai hallitusten päämiehet ottivat esille EU:n sitoutumisen 
monenvälisyyteen, joka on yksi EU:n globaalistrategian tukipylväistä. He painottivat, että ulko- ja 
turvallisuuspolitiikassa on tärkeää soveltaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa hyödynnetään 
kaikkia EU:n ja sen jäsenvaltioiden käytettävissä olevia diplomaattisia, sotilaallisia sekä kauppa- ja 
kehityspolitiikan välineitä. Institutionaalisten näkökohtien osalta muutamat päämiehet kehottivat 
siirtymään määräenemmistöpäätöksiin niillä ulko- ja turvallisuuspolitiikan aloilla, joilla se on 
mahdollista Lissabonin sopimuksen mukaisesti, ja yksi heistä – Nicos Anastasiades – puolestaan 
vastusti päätöksentekosääntöjen muuttamista YTPP-siviilialan osalta. Angela Merkel, joka on 
kannattanut Euroopan turvallisuusneuvoston perustamista, esitti ainoan muun institutionaalisiin 
näkökohtiin liittyvän ehdotuksen koko puolustuskeskustelussa. Yksi puhuja, Emmanuel Macron, 
kiitti Euroopan parlamenttia sen toiminnasta Euroopan puolustusrahaston edistämiseksi. 

3.7.  Ilmastonmuutos 

Tämänhetkinen politiikka 
Ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen 
hyväksymisestä on nyt kulunut jo yli kolme vuotta, ja nyt on 
keskityttävä täysin sen täytäntöönpanoon. Kansainvälisellä 
tasolla YK:n ilmastonmuutoskonferenssi (COP24) hyväksyi 
Katowicessa Puolassa joulukuussa 2018 Pariin sopimuksen 
”säännöt”. Kansallisella ja EU:n tasolla täytäntöönpano 
tarkoittaa sellaisten toimintapolitiikkojen toteuttamista, joilla saavutetaan kansallisesti 
määritellyissä panoksissa vahvistetut tavoitteet. EU:n ja jäsenvaltioiden tapauksessa tämä tarkoittaa 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 
tasoihin verrattuna. 

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka 
EU:lla on kattava joukko energia- ja ilmastoalan toimintapolitiikkoja, kuten EU:n 
päästökauppajärjestelmä. Unioni on yleisesti ottaen saavuttamassa vuodelle 2020 asettamansa 
ilmasto- ja energiatavoitteet. Näitä toimintapolitiikkoja vahvistettiin vuonna 2015 hyväksytyllä 
energiaunionistrategialla sekä Euroopan parlamentin kahdeksannella vaalikaudella hyväksytyllä 

lainsäädännöllä. Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi ja 
Pariisin sopimuksen mukaisten kansainvälisten sitoumustensa 
lunastamiseksi EU on tarkistanut päästökauppaa, taakanjakoa, 
energiatehokkuutta, uusiutuvia energialähteitä ja rakennusten 
energiatehokkuutta koskevaa lainsäädäntöään ja ottanut 

Aiomme todeta kansalaisillemme selkeästi 
ja määrätietoisesti, että kykenemme 
suojelemaan heitä ja vastaamaan tähän 
maailmanlaajuiseen sekasortoon. 
Emmanuel Macron 

Meidän on yhdessä pantava Pariisin 
sopimus epäröimättä ja jossittelematta 
täytäntöön, jotta ilmaston lämpötilan 
nousu saadaan rajoitettua alle 
1,5 asteeseen. 
Stefan Löfven 

Uusiutuvasta energiasta on asteittain 
kehittymässä hinnaltaan aiempaa 
kilpailukykyisempi vaihtoehto 
fossiilisille polttoaineille. 
Krišjānis Kariņš 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://ec.europa.eu/clima/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_fi
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
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käyttöön uuden maan ja metsien käyttöä koskevan asetuksen. Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 
vuonna 2019 lainsäädäntöä, jolla säänneltiin uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä, 
raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä sekä sähkömarkkinoita (asetus ja direktiivi). 
Komissio antoi ehdotuksen, jonka mukaan ilmastoon liittyvien menojen osuus on nostettava 
25 prosenttiin EU:n talousarviosta seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä (2021–2027). 
Tulevaan vähähiiliseen talouteen johtavien ratkaisujen hahmottelemiseksi komissio hyväksyi 
marraskuussa 2018 puhdas maapallo kaikille -strategian, jolla on määrä tehdä Euroopasta 
ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Lainsäädäntövallan käyttäjät hyväksyivät myös vuoden 
2009 maakaasudirektiivin kohdennetun tarkistuksen, jolla on tarkoitus varmistaa, että EU:n 
energialainsäädäntöä sovelletaan EU:n sisämarkkinoille tuleviin kaasuputkiin, myös kiisteltyyn Nord 
Stream 2 -kaasuhankkeeseen.  

Kansainväliset sopimukset ja ilmastodiplomatia 
Globaalista toimintaympäristöstä on tullut aiempaa haastavampi: Yhdysvallat on vetäytynyt Pariisin 
sopimuksesta ja lisäksi eräät muut maat ovat ottaneet käyttöön vain hampaattomia 
ilmastonmuutospolitiikkoja. Julkisen ja yksityisen sektorin investoinnit uusiutuvien energioiden 

kaltaisiin ilmastoystävällisiin teknologioihin ovat 
vähentyneet ympäri maailman ja tutkimuksissa, kuten YK:n 
ympäristöohjelman (UNEP) ”The Emissions Gap Report” -
raportissa ja hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) erityisraportissa ”Global Warming of 1,5°C”, on 
osoitettu, että nykyisten kansallisesti määriteltyjen 
panosten mukaisia toimia olisi tehostettava, jotta Pariisin 

sopimuksessa asetetut lämpötilatavoitteet voidaan saavuttaa. Mitä tulee kehitysmaihin, monet 
niiden antamista sitoumuksista riippuvat ilmastorahoituksen saatavuudesta, mutta Pariisin 
sopimukseen kirjatun määrän (100 miljardia dollaria vuosittain vuoteen 2020 mennessä) 
kerääminen on vaikeaa, semminkin kun Yhdysvallat lopetti osuutensa maksamisen YK:n vihreään 
ilmastorahastoon. EU on edelleen sitoutunut kehitysmaiden avustamiseen rahoituksella ja 
asiantuntija-avulla ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen ilmastodiplomatiaan. 

Euroopan parlamentin rooli 
Parlamentti toi esille kantansa energiaunioniin joulukuussa 2015 antamassaan päätöslauselmassa, 

jossa se toisti kehotuksensa asettaa vieläkin tiukempia 
tavoitteita energiatehokkuudelle ja uusiutuvalle energialle. 
Parlamentti edisti koko kahdeksannen vaalikauden ajan 
menestyksekkäästi tiukempaa ilmasto- ja 
energialainsäädäntöä. Siksi monet hyväksytyistä teksteistä 
menevät selvästi pidemmälle 
kuin mitä komissio ehdotti. 

Esimerkiksi energiatehokkuuden parantamistavoitteeksi hyväksyttiin 
32,5 prosenttia (komission ehdottaman 30 prosentin sijaan), 
uusiutuvan energian osuuden tavoitteeksi tuli 32 prosenttia (27 
prosentin sijaan) ja uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen on oltava vuonna 2030 
37,5 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2020 (30 prosentin sijaan). Parlamentti hyväksyi lokakuussa 
2018 COP24-konferenssia koskevan päätöslauselman, jossa se kannatti ilmaston lämpenemisen 
rajoittamista 1,5 celsiusasteeseen ja kehotti vähentämään EU:n päästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä. Parlamentin lähettämä valtuuskunta osallistui Limassa, Pariisissa, Marrakechissä, 
Bonnissa ja Katowicessa pidettyihin YK:n vuotuisiin ilmastokonferensseihin. Parlamentti vastasi 

Riippumattomuus koskee myös ilmastoa ja 
energiaa. Tämä on ratkaisevan tärkeää. 
Meidän on pian käynnistettävä keskustelu 
siitä, miten Euroopan unioni voi lisätä 
tukeaan Pariisin sopimukselle.  
Emmanuel Macron 

Vahva viestini on, että meidän tehtävä 
enemmän ja nopeammin. Meidän on 
vähennettävä päästöjä, lisättävä 
hiilinieluja ja otettava käyttöön uusia 
teknologioita. 
Juha Sipilä 

Tunnemme jo 
ilmastonmuutoksen 
vaikutukset. 
Angela Merkel 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_en
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0444_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0430_FI.html
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komission puhdas maapallo kaikille -strategiaan hyväksymällä maaliskuussa 2019 
ilmastonmuutosta koskevan päätöslauselman, jossa se antoi tukensa strategialle ja kehotti 
soveltamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa nollanettopäästöihin pääsemiseksi vuoteen 2050 
mennessä. 

Tulevaisuudennäkymät 
Komission puhdas maapallo kaikille -strategiaan pohjautuvan keskustelun pitkän aikavälin 
päästövähennyksistä odotetaan olevan kesäkuussa 2019 pidettävän Eurooppa-neuvoston 
esityslistalla. On odotettavissa, että keskustelu jatkuu parlamentin seuraavalla vaalikaudella ja että 

sen antia hyödynnetään siinä EU:n pitkän aikavälin 
strategiassa alhaisten kasvihuonekaasujen päästöjen 
saavuttamiseksi, jonka EU:n on laadittava vuonna 2020 
Pariisin sopimuksen mukaisesti. On todennäköistä, että 
keskustelussa tärkeässä asemassa on kysymys siitä, miten 
oikeudenmukainen siirtymä vähähiiliseen talouteen voidaan 

toteuttaa. Lainsäätäjien on lisäksi päästävä yhteisymmärrykseen vuosien 2021–2027 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä, josta komission ehdotuksen mukaan 25 prosenttia on osoitettava 
ilmastotoimiin. Energia- ja ilmastopolitiikkojen täytäntöönpanon valmistelemiseksi jäsenvaltiot 
ovat laatineet kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmaluonnoksensa, kuten energiaunionin 
hallinnosta annetussa asetuksessa edellytetään. Komissio arvioi parhaillaan näitä suunnitelmia ja voi 
esittää jäsenvaltioille suosituksia kesäkuussa 2019. Komissio on ryhtynyt valmistelemaan 
kaasuinfrastruktuurin ja kaasumarkkinoiden tulevaa sääntelyä tarkoituksenaan tiivistää kaasu- ja 
sähköjärjestelmien integraatiota ja pyrkien edistämään vedyn ja muiden kaasujen tuotantoa 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön avulla sekä niiden käyttöä liikenne- ja rakennusaloilla 
ja energian pitkäaikaisessa varastoinnissa.  

Arvio parlamentissa käydystä keskustelusta 
 

 

 

Useimmat puhujat mainitsivat ilmastonmuutoksen yhteisenä haasteena. Eräät heistä vahvistivat 
tukevansa edelleen Pariisin sopimuksen täysimääräistä täytäntöönpanoa ja pitivät hyvin 
valitettavana, että Yhdysvallat oli yksipuolisesti tuominnut sen. Muutama puhuja kehotti 
tiukentamaan Pariisin sopimuksen mukaisia sitoumuksia ja piti myönteisenä komission ehdottamaa 
tavoitetta talouden muuttamiseksi ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Yksi puhujista 

(Mark Rutte) huomautti, että nykyinen tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä 
ei ollut riittävä, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa 
alle kahteen asteeseen Pariisin sopimuksen mukaisesti, ja ehdotti, 
että ”rima nostetaan” 55 prosenttiin. Useat valtion- tai hallitusten 
päämiehet korostivat, että energiakäänne oli ratkaisevan tärkeä 
kysymys EU:lle nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa. Muutama 
puhuja korosti, että oli tärkeää vähentää energiariippuvuutta 

investoimalla innovointiin, myös puhtaaseen energiateknologiaan, turvautumalla erityyppisiin 
energialähteisiin vähähiilistä taloutta koskevan EU-tavoitteen mukaisesti ja monipuolistamalla 
hankintalähteitä. Eräät päämiehet ottivat esille energiahintojen merkityksen ja selittivät, että oli 

Meidän on jatkettava Euroopan 
energiaunionin rakentamista ja 
varmistettava kestävän, turvallisen ja 
kohtuuhintaisen energian saatavuus 
kansalaisillemme. 
Andrej Plenković 

Ehdotan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. En 
ehdota tätä ainoastaan velvoitteidemme täyttämiseksi, vaan myös siksi, että kilpailukykyinen ja 
eteenpäin katsova Eurooppa on pakostakin kestävä Eurooppa. 
Mark Rutte 

On varmaa, että EU:ssa on 
tapahduttava merkittävä käänne 
kohti ilmastoneutraalia taloutta. 
Tämän käänteen on oltava 
sosiaalisesti oikeudenmukainen 
kansalaisillemme sekä reilu 
yrityksiämme kohtaan. 
Peter Pellegrini 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_FI.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/fi/pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279


Euroopan tulevaisuutta koskevat keskustelut Euroopan parlamentissa, 2018–19 
  
 

35 

saatava aikaan herkkä tasapaino yhtäältä kohtuullisten energiahintojen ja toisaalta 
energiatoimituksiin liittyvän riippuvaisuuden vähentämiseen tähtäävien toimintapolitiikkojen 
välillä.  

Valtioiden tai hallitusten päämiehet olivat laajasti ottaen yhtä 
mieltä kiireellisestä tarpeesta ryhtyä toimiin ilmasto- ja energia-
asioissa. Liki puolet puhujista katsoivat, että EU voisi olla 
kansainvälisesti johtava toimija Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanossa. Eräät päämiehet yhtyivät näkemykseen, 
jonka mukaan kasvihuonekaasupäästöjä oli vähennettävä, ja 
jotkut heistä kehottivat asettamaan komission ehdotuksen mukaisesti tavoitteeksi talouden 

hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Useat johtajat 
käsittelivät puheessaan uusiutuvan energian edistämistä, 
energiatehokkuuden lisäämistä, strategisten energiahankkeiden 
kehittämistä, energiahintojen pitämistä alhaisella tasolla sekä 
monipuolisen energiantarjonnan varmistamista. Kaikki nämä 
teemat ovat osa Euroopan energiaunionihanketta, mutta vain yksi 

puhuja – Andrej Plenković – totesi suoraan, että sen rakentamista olisi jatkettava. Keskustelu osoitti 
myös, että EU-johtajat ovat yhä erimielisiä tietyissä kysymyksissä, kuten siitä, mitä strategisia 
energiahankkeita jäsenvaltioiden olisi ajettava. Yksi puhuja – Mateusz Morawiecki – esimerkiksi 
asetti kyseenalaiseksi Nord Stream 2 -hankkeen ja korosti sen vahvaa Venäjä-riippuvuutta. 

3.8.  Toimielimiin liittyvät näkökohdat 

Tämänhetkinen politiikka 
Brexit ja lähestyvät europarlamenttivaalit tarjosivat tilaisuuden pohtia jälleen kerran, minkä 
suunnan unionin olisi tulevaisuudessa otettava. On ryhdytty vakavasti pohtimaan yksittäisten 
politiikan alojen kehittämiseen liittyvien kysymysten ohella myös sitä, mikä on koko EU:n tuleva 
suunta, miten toimielimet olisi järjestettävä uudelleen, miten EU:n demokraattista ulottuvuutta olisi 
syvennettävä ja miten unionin kansalaisia olisi kannustettava osallistumaan EU:n toimintaan. 

Vaikka Euroopan tulevaisuutta koskevan keskustelun 
käynnistyminen oli jo ollut todennäköistä, Yhdistyneen 
kuningaskunnan päätöksen erota EU:sta voidaan sanoa 
kiihdyttäneen käynnistymistä. Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansanäänestyksen jälkimainingeissa EU27:n valtion- tai 
hallitusten päämiehet päättivät (syyskuussa 2016 annetun 

Bratislavan julistuksen välityksellä) antaa selkeän viestin, jossa yhdistyivät rintaman yhtenäisyys ja 
konkreettiset toimenpiteet, ja viime mainitut kiteytettiin esimerkiksi muuttoliikettä tai turvallisuutta 
koskevassa ”etenemissuunnitelmassa”. Samaan aikaan pyrittiin olemaan unohtamatta käydä 
keskustelua niistä syistä, joiden vuoksi Euroopan yhdentymishankkeen kansan keskuudessa 
nauttima suosio näytti hiipuvan. Bratislavan huippukokouksen jälkeen valtion- tai hallitusten 
päämiehet sitoutuivat maaliskuussa 2017 Rooman huippukokouksessa, joka pidettiin Rooman 
sopimusten 60-vuotisjuhlan kunniaksi tavanomaista juhlavimmissa puitteissa, vaalimaan 
”yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta”. Tässä yhteydessä heräsi uudelleen ajatus siitä, että EU:n 
yhdentyminen voi tapahtua eri nopeuksilla ja sen voimakkuus voi vaihdella.  

Toinen strateginen tavoite on 
Euroopan energiakäänne, mikä 
tarkoittaa kilpailukyvyn ja hintojen 
yhdistämistä geopoliittiseen 
realismiin. 
Mateusz Morawiecki 

Energiakäänne tarjoaa tilaisuuden 
innovointiin ja taloudellisen 
mallimme perinpohjaiseen 
muuttamiseen. 
Charles Michel 

Europarlamenttivaalien jälkeen 
Eurooppa-neuvoston on sovittava 
kunnianhimoisesta ja kattavasta 
strategisesta ohjelmasta. 
Juha Sipilä 

https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
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Tässä keskustelun alkuvaiheessa parlamentti antoi merkittävän panoksen hyväksymällä 
16. helmikuuta 2017 kaksi päätöslauselmaa, joissa esitettyjen ajatusten kirjo vaihteli sävyisistä 
ehdotuksista hyvinkin kauaskantoisiin uudistusehdotuksiin. Ensimmäisessä päätöslauselmassa 
parlamentti ehdotti Lissabonin sopimuksen ”käyttämättömän potentiaalin” hyödyntämistä muun 
muassa siten, että rajoitetaan hallitustenvälisen lähestymistavan 
soveltamista, siirrytään yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksentekoon siten, että Eurooppa-
neuvosto soveltaa niin kutsuttuja yhdyskäytävälausekkeita, 
parlamentti käyttää aiempaa useammin 
lainsäädäntöaloiteoikeuttaan, vahvistetaan parlamentin 
poliittista valvontatehtävää komission suhteen, vähennetään neuvoston eri kokoonpanojen määrää 
ja tehdään neuvostosta todellinen lainsäädäntöelin. Toisessa päätöslauselmassa parlamentti esitti 
nykyiseen toimielinjärjestelmään nähden paljon pidemmälle meneviä ehdotuksia, joista useimmat 
kuitenkin edellyttäisivät perussopimusten muuttamista. Tällaisia ajatuksia ovat muun muassa vero- 
ja talouspolitiikan muuttaminen niin, että sitä koskeva toimivalta jaettu unionin ja jäsenvaltioiden 
välillä, parlamentin tiiviimpi osallistuminen talous- ja rahaliittoon, ”EU:n ulkoministerin” tehtävän 
perustaminen ja korkean edustajan / varapuheenjohtajan tehtävän perusteellinen uudistaminen, 
komission valtuuttaminen rikkomismenettelyiden käynnistämiseen tapauksissa, joissa unionin 
arvoja on rikottu, määräenemmistöpäätösten käytön lisääminen neuvostossa sekä 
lainsäädäntöehdotusten antamisoikeuden myöntäminen komission lisäksi muillekin toimijoille, 
kuten neuvostolle, parlamentille ja kansallisille parlamenteille.  

Euroopan yhdentymiskehityksen eteneminen on historiallisesti, vaikkakaan ei yksinomaan, ollut 
yhteydessä Ranskan ja Saksan suhteiden kehitykseen, ja kesäkuussa 2018 annetussa Mesebergin 
julistuksessa oli havaittavissa, että presidentti Macronin ja liittokansleri Merkelin näkemykset 
lähenivät toisiaan useissa kysymyksissä, kuten muuttoliikeagendan, turvapaikkajärjestelmän 
vahvistamisen, aidon rajapoliisin perustamisen sekä euroalueen oman talousarvion perustamisen 
osalta. Mesebergin julistusta seurasi 22. tammikuuta 2019 allekirjoitettu Aachenin sopimus, jossa 
tämä eri aloilla tapahtunut lähentyminen vahvistettiin. 

Komissio antoi keskusteluun rakentavan panoksen 
maaliskuussa 2017 julkaisemallaan valkoisella kirjalla, jossa 
hahmoteltiin viisi erilaista ”työtapaa”, jotka voitaisiin 
tulevaisuudessa omaksua. Komissio ehdotti keskustelun 
vilkastuttamiseksi, mutta esittämättä lopullista ratkaisua viisi 
erilaista skenaariota siitä, miten EU:n yhdentymistä voitaisiin 
viedä eteenpäin. Skenaariossa oli kyse seuraavista: i) 

jatketaan entiseen tapaan; ii) pelkästään sisämarkkinat; iii) halukkaat tekevät enemmän; iv) tehdään 
vähemmän mutta tehokkaammin; ja v) tehdään yhdessä paljon enemmän. Näihin viiteen 
skenaarioon lisättiin vuoden 2017 unionin tila -puheessa vielä kuudes, joka perustui arvojen 
Euroopan vahvistamiseen keskittyen vapauteen, tasa-arvoon ja oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen.  

Vaikka Eurooppa-neuvosto ei vastannut virallisesti komission 
valkoiseen kirjaan, asiakirja tarjosi kuitenkin eräille 
jäsenvaltioille tai jäsenvaltioiden ryhmille tilaisuuden esittää 
kantansa. Euroopan unionin eteläiset jäsenvaltiot esittivät 
näkemyksensä tietyistä politiikan aloista, ja muut maaryhmät, 
kuten Italia, Ranska, Espanja ja Saksa Versailles’n 
huippukokouksen yhteydessä, ottivat yksiselitteisesti kantaa 

Meitä yhdistää yksi seikka: 
periaatteisiin, arvoihin ja yhteisiin 
etuihin perustuva eurooppalainen 
identiteettimme. 
Klaus Iohannis 

Suuret edistysaskeleet ovat usein 
seurausta edelläkävijäjoukon 
toiminnasta: euroalue, sisämarkkinat, 
Schengen ja niin edelleen. Monen 
nopeuden Eurooppa ei tarkoita monen 
kerroksen Eurooppaa. 
Charles Michel 

Eurooppalainen suvereenisuus ei voi 
tarkoittaa unionin kehittämistä 
jäsenvaltioiden vahvuuden 
kustannuksella, sillä suvereenin 
Euroopan voima on peräisin 
jäsenvaltioiden vahvuudesta. 
Mateusz Morawiecki 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_FI.html
https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_fiL
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_fi
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/


Euroopan tulevaisuutta koskevat keskustelut Euroopan parlamentissa, 2018–19 
  
 

37 

monen nopeuden Euroopan puolesta. Visegrad-maat puolestaan suhtautuivat epäillen kyseiseen 
lähestymistapaan kokouksessaan Varsovassa. Komission puheenjohtajan vuotuisten unionin tila -
puheiden lisäksi komissio tarjosi myös maaliskuussa 2018 julkaisemassaan tiedonannossa tukea 
tiettyjä institutionaalisia näkökohtia koskeville näkemyksille, kuten kärkiehdokasmenettelylle, 
parlamentin kokoonpanon muuttamiselle, ylikansallisten ehdokasluetteloiden mahdolliselle 
käyttöönotolle sekä Eurooppa-neuvoston ja komission korkeimman johdon uudistamiselle 
ottamalla käyttöön kaksoisroolin, jossa molemmat tehtävät yhdistyvät. 

Euroopan parlamentti antoi hiljan (13. helmikuuta 2019) Euroopan tulevaisuudesta käytävän 
keskustelun tilannetta koskevan päätöslauselman, jossa se käsitteli useita eri näkökohtia, joiden kirjo 
ulottui toimintapolitiikoista, kuten talous- ja rahaliiton näkymät ja talouden ohjaus, 
institutionaalisiin kysymyksiin. Päätöslauselmassa todettiin tarve tehdä EU:n 
päätöksentekoprosesseista demokraattisempia ja avoimempia, vahvistettiin yhteisömenetelmän 
ensisijaisuus hallitustenväliseen lähestymistapaan verrattuna ja kannatettiin päätöksenteon 
sujuvoittamista turvautumalla aiempaa useammin määräenemmistöpäätöksiin, myös 
yhdyskäytävälausekkeen soveltamiseen Parlamentti toi päätöslauselmassa esiin myös tarpeen pitää 
yllä eriytetyn yhdentymisen ja jäsenvaltioiden tasa-arvon välistä tasapainoa, kehotti kansallisia 
parlamentteja osallistumaan aktiivisemmin etenkin sen valvomiseen, miten niiden hallitukset 
toimivat unionin toimielimissä, ja toisti ehdotuksensa muuttaa neuvosto aidoksi 
lainsäädäntöelimeksi. Päätöslauselmassa korostettiin myös tarvetta tehostaa poliittista 
yhdentymistä siten, että se kattaa ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja demokraattisten 
periaatteiden kunnioittamisen. 

Euroopan tulevaisuutta koskevaan keskusteluun osallistuivat unionin toimielinten, EU-johtajien ja 
jäsenvaltioiden lisäksi myös kansalaiset. Kansalaiskuulemiset, jotka komissio käynnisti vuonna 2012 
mutta jotka saivat uutta puhtia puheenjohtaja Junckerin pyrkimyksestä ”palauttaa kansalaisten 
luottamus”, saivat aikaan jäsenvaltioissa järjestetyn pysyvän vuoropuhelun unionin kansalaisten ja 
unionin toimielinten korkean tason edustajien välillä. Tarkoituksena oli vaihtaa näkemyksiä, selittää 
EU:n politiikkoja, kerätä ajatuksia sekä ottaa vastaan kritiikkiä ja pohtia sitä. Tähän hankkeeseen 
sisältyi myös verkossa toteutettu unionin kansalaisten kuuleminen, jonka puitteissa he voivat ottaa 
kantaa komission valkoiseen kirjaan ja esittää näkemyksensä siitä.  

Unionin toimielinten ja eri maiden muodostamien ryhmien esittäessä näkemyksiään Eurooppa-
neuvosto otti käyttöön uuden toimintatavan, ”EU-johtajien asialistan”, jolla se yritti edistää 
keskustelua ja päätöksentekoa Eurooppa-neuvostossa ja tehdä viime mainitusta aiempaa 
tulossuuntautuneempaa. EU-johtajien asialista -toimintatavan mukaisesti suunnitelmana oli 
omistaa 9. toukokuuta 2019 pidettävä Sibiun huippukokous strategisen ohjelman 2019–2024 
valmistelulle ja EU-johtajien asialistan arvioinnille. 

  

http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_fi
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0095&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_FI.html
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_fi
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_fi.pdf
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/tallinn-leaders-agenda/


EPRS | Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu 
  
 

38 

 

Arvio parlamentissa käydystä keskustelusta 
 

 

 

Vain kolme puhujaa – Leo Varadkar, Andrej Plenković and 
Xavier Bettel – mainitsivat kärkiehdokasmenettelyn ja 
ylikansalliset ehdokasluettelot, ja he olivat kuuden 
ensimmäisen Euroopan parlamentissa puheen pitäneen 
päämiehen joukossa. Leo Varadkar ja António Costa olivat 
ainoat puhujat, jotka viittasivat suoraan komission valkoisen 
kirjaan Euroopan tulevaisuudesta, mutta eräät muut käsittelivät epäsuorasti viittä skenaariota 
esittämällä näkemyksensä siitä, miten toimivaltaa olisi jaettava EU:n ja jäsenvaltioiden välillä. Eräät 
puhujat katsoivat, että jäsenvaltioille olisi palautettava tiettyjä vastuita, kun taas monet muut 
vaativat unionille lisää toimivaltaa, mutta tosin vain tietyillä aloilla. Ranskan presidentti Emmanuel 
Macron kehotti lisäämään ”eurooppalaista suvereeniutta” ja vahvistamaan unionin tasoa. Monissa 
puheenvuoroissa korostettiin demokratian ja oikeusvaltion merkitystä, erityisesti tilanteessa, jossa 
populismi ja autoritarismi saavat lisää jalansijaa Euroopassa. Tässä yhteydessä kahdeksan puhujaa 
viittasi suoraan myös tuleviin EU-vaaleihin. 

Monet johtajat ilmaisivat huolensa toimielinten ja kansalaisten välille kehittyneestä yhä kasvavasta 
etäisyydestä ja pitivät tarpeellisina EU:n poliittisen ja institutionaalisen toiminnan mukautuksia. 

Charles Michel puhui julkisia instituutioita kohtaan tunnetun 
luottamuksen perustavanlaatuisesta kriisistä, mikä koski myös 
unionin toimielimiä ja perinteisiä tiedotusvälineitä. Useimmat 
Euroopan tulevaisuutta käsittelevään keskusteluun 
osallistuneet johtajat, etenkin he, jotka käyttivät 
puheenvuoron viimeisten joukossa, päättivät olla 
keskittymättä institutionaalisiin uudistuksiin, sillä heidän 

mielestään enemmän huomiota olisi kiinnitettävä kansalaisten kuuntelemiseen ja heidän 
luottamuksensa takaisin saamiseen. Kaikki puhujat viittasivat ”kansalaisten” rooliin joko heitä varten 
toteutettujen toimien kohteina ja/tai aktiivisina osallistujina EU:n toimintaa esimerkiksi 
”kansalaisten kuulemisten” kautta. 

 

Yksimielisyysvaatimuksesta on luovuttava, ei ainoastaan ulkoasioiden osalta vaan myös 
sellaisissa tärkeissä kysymyksissä kuten verotus, monivuotinen talousarvio ja 
oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen varmennusmekanismit. 
Pedro Sánchez 

Tehkäämme kärkiehdokasmenettelystä 
pysyvän ja muuttakaamme 
demokraattiseksi prosessin, jolla 
valitaan ehdokkaita EU:n muihin 
johtotehtäviin. 
Leo Varadkar 

En peittele sitä, että suhtaudun hieman 
pidättyvästi institutionaalisia 
kysymyksiä koskeviin keskusteluihin. 
Tällaiset keskustelut eivät sytytä 
kansalaisiamme, vaikka ovatkin 
tärkeitä. 
Xavier Bettel 





 
 

 

Tämä esitys päättää neljää osaa käsittävän sarjan 
selontekoja Euroopan tulevaisuutta koskevista 
keskusteluista, joissa joukko EU:n valtion- tai hallitusten 
päämiehiä toi esille näkemyksiään Euroopan 
parlamentin täysistunnoissa tammikuun 2018 ja 
huhtikuun 2019 välisenä aikana järjestetyissä 
tilaisuuksissa. Tämän asiakirjan ensimmäisessä osassa 
kuvaillaan puhujien näkemysten yhteneväisyyksiä ja 
eriävyyksiä yleisellä tasolla, käsitellyissä aiheissa 
ilmeneviä suuntauksia ja esille tuotuja ehdotuksia. 
Toisessa osassa esitetään otteita puhujien 
huomionarvoisimmista lausunnoista sekä 
yksityiskohtainen analyysi puhujien kannoista 
seuraaviin keskeisiin politiikan aloihin: talous- ja 
rahaliitto, muuttoliike, sosiaalinen ulottuvuus, 
kansainvälinen kauppa, ilmastonmuutos ja energia, 
turvallisuus ja puolustus, seuraava monivuotinen 
rahoituskehys sekä institutionaaliset kysymykset. 
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