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Euroopan tulevaisuuskonferenssi 
Eurooppalainen kansalaispaneeli 4: 

”EU maailmassa / Muuttoliike”  
 
PANEELIN HYVÄKSYMÄT SUOSITUKSET (JOTKA ESITETÄÄN TÄYSISTUNNOLLE) 
 
 
Teema 1 Omaehtoisuus ja vakaus  
 
Alateema 1.1 EU:n riippumattomuus  
 
 

1. Suosittelemme, että Euroopassa valmistettuja tuotteita (kuten 
maataloustuotteita, puolijohteita, lääkinnällisiä tuotteita, innovatiivisia 
digitaali- ja ympäristöteknologioita) olisi markkinoitava ja tuettava 
taloudellisesti paremmin, jotta ne voidaan pitää eurooppalaisten kuluttajien 
kannalta saatavilla ja kohtuuhintaisina ja vähentää mahdollisimman paljon 
Euroopan ulkopuolisia riippuvuuksia. Tämä voisi sisältää rakenteellisia ja 
alueellisia toimintapolitiikkoja, apua teollisuudenalojen ja toimitusketjujen 
säilyttämiseksi EU:ssa, verohelpotuksia, tukia, aktiivisen pk-yrityspolitiikan 
sekä koulutusohjelmia asiaan liittyvän osaamisen ja työpaikkojen 
säilyttämiseksi Euroopassa. Aktiivisen teollisuuspolitiikan olisi kuitenkin 
oltava valikoivaa ja keskityttävä innovatiivisiin tuotteisiin tai tuotteisiin, jotka 
ovat merkityksellisiä perustarpeiden ja -palvelujen turvaamisessa. 
 
Suosittelemme tätä, koska Euroopalla on liian paljon Euroopan ulkopuolisia 
riippuvuuksia olennaisen tärkeillä aloilla, joilla diplomaattiset konfliktit ovat 
mahdollisia ja jotka voivat johtaa perustuotteiden ja -palvelujen tai strategisesti 
tärkeiden tuotteiden tai palvelujen puutteisiin. Koska tuotantokustannukset 
ovat usein Euroopassa korkeammat kuin muualla maailmassa, näiden 
tuotteiden aktiivisempi myynninedistäminen ja tukeminen mahdollistaa sen, 
että eurooppalaiset voivat ostaa kilpailukykyisiä eurooppalaisia tuotteita, ja 
kannustaa heitä siihen. Tämä vahvistaa myös Euroopan kilpailukykyä ja pitää 
tulevaisuuteen suuntautuneet teollisuudenalat ja työpaikat Euroopassa. 
Tuotannon vahvempi alueellistaminen vähentää myös kuljetuskustannuksia ja 
ympäristövahinkoja. 
 
 

2. Suosittelemme, että EU vähentää öljyn- ja kaasuntuontia koskevia 
riippuvuuksiaan. Tämä olisi toteutettava tukemalla aktiivisesti julkista 
liikennettä ja energiatehokkuutta koskevia hankkeita, Euroopan laajuista 
suurnopeusrautatie- ja tavaraliikenneverkkoa, puhtaan ja uusiutuvan 
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energian tarjonnan laajentamista (erityisesti aurinko- ja tuulivoiman alalla) 
sekä vaihtoehtoisia teknologioita (kuten vetyenergia tai jätteestä saatava 
energia).  EU:n olisi myös edistettävä kulttuurista muutosta, joka koskee 
siirtymistä yksityisautoista julkiseen liikenteeseen, sähköautojen 
yhteiskäyttöön ja pyöräilyyn. 
 
Suosittelemme tätä, koska se edistää sekä Euroopan riippumattomuutta 
Euroopan ulkopuolisista lähteistä että kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita. Sen avulla Euroopasta voi myös 
tulla vahva toimija tulevaisuuteen suuntautuvien teknologioiden alalla, se voi 
vahvistaa talouttaan ja luoda työpaikkoja. 
 
 

3. Suosittelemme, että EU:n tasolla hyväksytään laki, jolla varmistetaan, että 
EU:n tuotanto- ja toimitusprosesseissa sekä tuontitavaroiden osalta 
noudatetaan laadullisia, eettisiä, kestäviä ja kaikkia ihmisoikeuksia koskevia 
sovellettavia eurooppalaisia standardeja, ja mahdollistetaan sertifiointi tämän 
lain mukaisille tuotteille. 
 
Suosittelemme tätä, koska se auttaa sekä kuluttajia että elinkeinonharjoittajia 
saamaan helposti tietoa tuotteista, joita he ostavat tai joista he käyvät kauppaa. 
Tämä voidaan tehdä tarkistamalla sertifiointijärjestelmä – sertifiointi auttaa 
myös kaventamaan markkinoilla olevien halpojen ja kalliiden tuotteiden välistä 
kuilua. Halvat tuotteet eivät täytä vaadittuja standardeja eivätkä siten voi päästä 
läpi hyvälaatuisina tuotteina. Tämän sertifioinnin kelpoisuusvaatimusten 
täyttäminen auttaisi suojelemaan ympäristöä, säästämään resursseja ja 
edistämään vastuullista kulutusta. 
 
 

4. Suosittelemme, että pannaan täytäntöön Euroopan laajuinen ohjelma, jolla 
tuetaan pieniä paikallisia tuottajia strategisilla aloilla kaikissa jäsenvaltioissa. 
Näille tuottajille annettaisiin ammatillista koulutusta, heitä tuettaisiin 
taloudellisesti tukien avulla ja heitä kannustettaisiin tuottamaan (jos raaka-
aineita on saatavilla EU:ssa) enemmän vaatimukset täyttäviä tuotteita 
tuonnin kustannuksella. 
 
Suosittelemme tätä, koska tukemalla EU:hun sijoittautuneita strategisten alojen 
tuottajia, EU voi saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden näillä aloilla. Tällä 
voitaisiin vain vahvistaa koko tuotantoprosessia edistäen innovointia. Tämä 
johtaisi raaka-aineiden kestävämpään tuotantoon EU:ssa vähentäen 
kuljetuskustannuksia ja suojellen ympäristöä. 
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5. Suosittelemme ihmisoikeuksien täytäntöönpanon parantamista EU:n tasolla 
seuraavin keinoin: tietoisuuden lisääminen maissa, jotka eivät noudata 
vaaditussa määrin Euroopan ihmisoikeussopimusta tai yleissopimusta 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi; EU:n ja oikeusalan 
tulostaulun koordinoima tiukka valvonta, joka koskee sitä, missä määrin 
ihmisoikeuksia kunnioitetaan jäsenvaltioissa, ja noudattamisen tehokas 
täytäntöönpano erilaisten seuraamusten avulla. 
 
Suosittelemme tätä, koska jäsenvaltiot ovat jo sopineet ihmisoikeuksista 
ratifioidessaan ihmisoikeussopimuksen. Nyt on lisättävä niiden tunnustamista 
kussakin yksittäisessä valtiossa, jotta varmistetaan ihmisoikeuksien aktiivinen 
tunteminen ja täytäntöönpano jäsenvaltioissa. 
 
 

6. Suosittelemme tämän tarkistamista ja intensiivistä Euroopan laajuista 
tiedotuskampanjaa, jotta EU:n kansalaiset tuntevat paremmin EURES-
portaalin (Euroopan työvälitysverkosto), EU:n maahanmuuttoportaalin ja 
kolmansien maiden kansalaisille suunnatun EU:n taitoprofiilityökalun ja jotta 
EU:n yritykset käyvät niissä säännöllisesti avointen työpaikkojensa 
mainostamiseksi tai julkistamiseksi. 
 
Suosittelemme, että ei perusteta uutta verkkoalustaa 
työllistymismahdollisuuksien mainostamiseksi Euroopan nuorille. EU:n tasolla 
on olemassa enemmän kuin riittävästi samankaltaisia aloitteita. Katsomme, että 
jo olemassa olevien aloitteiden parantaminen on keskeisessä asemassa, kun 
edistetään olemassa olevaa työvoimaa ja nykyisiä työllistymismahdollisuuksia. 
 

Alateema 1.2 Rajat  
 
 

7. Suosittelemme, että perustetaan työvoiman muuttoliikettä EU:hun koskeva 
järjestelmä, joka perustuu EU:n työmarkkinoiden todellisiin tarpeisiin. Siinä 
olisi oltava EU:sta ja sen ulkopuolelta saatujen ammatillisten ja akateemisten 
tutkintojen yhtenäinen tunnistusjärjestelmä. Siinä olisi oltava 
ammattitaitoisille maahanmuuttajille myös ammatillista pätevyystarjontaa 
sekä kulttuurista ja kielellistä kotouttamistarjontaa EU:ssa. 
Turvapaikanhakijoille, joilla on asianmukaiset ammattitaidot, olisi 
mahdollistettava pääsy työmarkkinoille. Olisi perustettava integroitu virasto, 
jonka perustana voisi olla Euroopan työnvälitysverkosto. 
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Suosittelemme tätä, koska Eurooppa tarvitsee ammattitaitoista työvoimaa 
tietyillä aloilla, joilla sitä ei voida kattaa täysin sisäisesti. Tällä hetkellä EU:ssa ei 
ole riittävästi toimivia tapoja hakea työlupaa laillisesti. Ammatillisten ja 
akateemisten tutkintojen Euroopan laajuinen tunnustamisjärjestelmä 
helpottaisi näiden tarpeiden täyttämistä ja mahdollistaisi työvoiman 
muuttamisen helpommin EU:n sisällä ja sen ulkopuolelta. Työllisyyttä koskevia 
puutteita voitaisiin täyttää tehokkaammin ja hallitsematonta muuttoliikettä 
voitaisiin hallita paremmin. Työn perässä muuttamisen avaaminen 
turvapaikanhakijoille voisi nopeuttaa heidän integroitumistaan Euroopan 
talouksiin ja yhteiskuntiin. 
 
 

8. Suosittelemme, että Euroopan unioni laajentaa lainsäädäntöään ja antaa 
Frontexille enemmän toimivaltaa ja riippumattomuutta. Näin se voi puuttua 
asiaan kaikissa jäsenvaltioissa varmistaakseen EU:n kaikkien ulkorajojen 
suojelun. EU:n olisi kuitenkin suoritettava Frontexin organisaatiota koskevia 
tarkastusprosesseja, sillä Frontexin toiminnan on oltava täysin avointa 
kaikkien väärinkäytösten välttämiseksi. 
 
Suosittelemme tätä, koska emme hyväksy sitä, että Frontexin pääsy rajoille 
estetään erityisesti tilanteissa, joissa ihmisoikeuksia loukataan. Haluamme 
varmistaa, että Frontex panee täytäntöön EU:n lainsäädäntöä. Itse Frontexia on 
valvottava ja tarkastettava, jotta estetään asiaton toiminta tai muut 
väärinkäytökset organisaatiossa.  
 
 

9. Suosittelemme, että Euroopan unioni järjestää erityisesti taloudellisia 
muuttajia varten mahdollisuuden kansalaisten seulontaan (todennettu 
osaaminen, tausta jne.) lähtömaassa, jotta voidaan päättää, kuka voi tulla 
EU:hun ja työskennellä EU:ssa riippuen vastaanottajamaan taloudellisista 
tarpeista / avoimista työpaikoista. Näiden seulontakriteerien on oltava julkisia 
ja kaikkien nähtävissä. Tämä voidaan toteuttaa perustamalla (verkossa 
toimiva) Euroopan maahanmuuttovirasto.  
 
Suosittelemme tätä, koska tällä tavalla ihmisten ei tarvitse ylittää rajaa 
laittomasti. EU:hun saapuisi ihmisiä hallitusti, mikä johtaa paineen laskuun 
rajoilla. Samalla tämä helpottaa avoimien työpaikkojen täyttämistä 
vastaanottajamaissa. 
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10. Suosittelemme, että Euroopan unioni varmistaa, että jokaisella rajalla on 
samanlainen vastaanottopolitiikka ja samanlaiset vastaanottotilat, joilla 
kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja taataan kaikkien muuttajien (esimerkiksi 
raskaana olevat naiset ja lapset) turvallisuus ja terveys.  
 
Suosittelemme tätä, koska arvostamme suuresti muuttajien oikeudenmukaista 
ja yhdenvertaista kohtelua kaikilla rajoilla. Haluamme estää sen, että muuttajat 
ovat liian pitkään rajoilla, ja haluamme, että muuttovirrat eivät kuormita 
jäsenvaltioita liikaa. Kaikilla jäsenvaltioilla on oltava hyvät valmiudet ottaa 
heidät vastaan.  
 

 

Teema 2: EU kansainvälisenä kumppanina  
 
Alateema 2.1 Kauppa ja suhteet eettisestä näkökulmasta 
 
 

11. Suosittelemme, että EU panee täytäntöön rajoituksia, jotka koskevat 
tuotteiden tuontia maista, joissa lapsityövoiman käyttö on sallittua. Tämä olisi 
tehtävä laatimalla yritysten musta lista, jota päivitetään säännöllisesti 
senhetkisten ehtojen mukaisesti. Lisäksi suosittelemme, että varmistetaan 
työvoiman ulkopuolelle jättäytyvien lasten asteittainen mahdollisuus 
koulunkäyntiin ja edistetään kuluttajien tietoisuutta lapsityövoimasta EU:n 
virallisten kanavien, kuten kampanjoiden ja tarinankerronnan, kautta 
annettavalla tiedolla. 
 
Suosittelemme tätä, koska tiedämme yhteyden koulunkäyntimahdollisuuksien 
puutteen ja lapsityövoiman käytön välillä. Tämän suosituksen avulla haluamme 
lisätä kuluttajien tietoisuutta lapsityövoimalla valmistettujen tuotteiden 
kysynnän vähentämiseksi, jotta tämä toiminta voidaan lopulta lopettaa.  
 
 

12. Suosittelemme, että EU perustaa kumppanuuksia kehitysmaiden kanssa ja 
tukee niiden infrastruktuuria ja jakaa osaamistaan vastineeksi molempia 
osapuolia hyödyttävistä kauppasopimuksista, jotta autetaan niitä siirtymään 
kohti vihreitä energialähteitä. 
 
Suosittelemme tätä, jotta voidaan helpottaa siirtymistä uusiutuviin 
energialähteisiin kehitysmaissa kauppakumppanuuksien ja diplomaattisten 
sopimusten avulla. Tämän avulla voitaisiin luoda hyvät pitkän aikavälin suhteet 
EU:n ja kehitysmaiden välille, ja se edistäisi ilmastonmuutoksen torjuntaa. 
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13. Suosittelemme, että EU ottaa käyttöön pakollisen ekotasoluokituksen, joka on 
esitettävä kaikkien sellaisten tuotteiden etupuolella, jotka ovat yleisen 
kuluttajan ostettavissa. Ekotasoluokka laskettaisiin sen mukaan, kuinka paljon 
tuotannosta ja kuljetuksesta on aiheutunut päästöjä, sekä vaarallisten 
tuotteiden luetteloon perustuvien haitallisten aineiden perusteella. 
Ekotasoluokan hallinnoimisen ja valvonnan olisi oltava EU:n viranomaisen 
tehtävä. 
 
Suosittelemme tätä, jotta EU:n kuluttajat olisivat paremmin tietoisia ostamiensa 
tuotteiden ympäristöjalanjäljestä. Ekotasoluokka olisi EU:n laajuinen 
skaalausmenetelmä, joka osoittaa helposti, kuinka ympäristöystävällinen tuote 
on. Ekotasoluokkaan olisi sisällyttävä QR-koodi, joka sijaitsee tuotteen 
takapuolella ja josta saa lisätietoa tuotteen ympäristöjalanjäljestä.  
 
Alateema 2.2 Kansainväliset ilmastotoimet 
 
 

14. Suosittelemme, että Euroopan unioni hyväksyy strategian, jonka avulla siitä 
tulee riippumattomampi energiantuotannossaan. Olemassa olevat EU:n 
energiainstituutiot yhdistävän EU:n toimielimen olisi koordinoitava 
uusiutuvien energialähteiden kehittämistä jäsenvaltioiden tarpeiden, 
valmiuksien ja resurssien perusteella kunnioittaen samalla niiden 
suvereniteettia. Instituutiot edistäisivät keskinäistä tietojenvaihtoa tämän 
strategian toteuttamiseksi. 
 
Suosittelemme tätä, koska nykyinen riippuvuus tekee meistä haavoittuvaisia 
tilanteissa, joissa tuontimaidemme kanssa on poliittisia jännitteitä. Näin on 
käynyt nykyisessä sähkökriisissä. Koordinoinnissa olisi kuitenkin kunnioitettava 
kunkin maan suvereniteettia. 
 
 

15. Suosittelemme, että tiukennetaan jätteiden vientiä koskevia 
ympäristönormeja EU:n sisällä ja sen ulkopuolelle ja että tiukennetaan 
valvontaa ja seuraamuksia laittoman viennin lopettamiseksi. EU:n olisi 
kannustettava jäsenvaltioita enemmän kierrättämään omat jätteensä ja 
käyttämään jätteitä energiantuotannossa. 
 
Suosittelemme tätä ympäristövahinkojen lopettamiseksi, kun jotkin maat 
hävittävät jätteensä muiden maiden kustannuksella erityisesti silloin, kun jätteet 
hävitetään noudattamatta mitään ympäristönormeja. 
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16. Suosittelemme, että EU kannustaa voimakkaammin meneillään olevaa 
ympäristösiirtymää asettamalla tavoitteeksi saastuttavien pakkausten 
poistamisen. Tämä edellyttäisi kannustamista pakkausmateriaalin käytön 
vähentämiseen tai ympäristöystävällisempiin pakkauksiin. Jotta varmistetaan 
pienempien yritysten mahdollisuus sopeutua tilanteeseen, olisi tarjottava 
apua ja mukautuksia. 
 
Suosittelemme tätä, koska meidän on vähennettävä luonnonvarojen ja 
erityisesti EU:n ulkopuolelta peräisin olevien raaka-aineiden käyttöä. Meidän on 
myös vähennettävä eurooppalaisten maapallollemme ja sen ilmastolle 
aiheuttamia haittoja. Pienille yrityksille annettavan tuen lisääminen on 
ratkaisevan tärkeää sen varmistamiseksi, että ne voivat mukautua korottamatta 
hintojaan. 
 
 

17. Suosittelemme, että Euroopan unionin jäsenvaltiot tarkastelevat yhdessä 
ydinenergiakysymystä vakavammin. Yhteistyötä olisi lisättävä arvioinnissa, 
joka koskee ydinenergian käyttöä ja sen roolia siirtymässä, joka Euroopan on 
saavutettava siirtyessään kohti vihreää energiaa. 
 
Suosittelemme tätä, koska yksi maa ei voi ratkaista ydinvoimakysymystä. 
Puolessa jäsenvaltioista on tällä hetkellä yli sata reaktoria ja lisää on rakenteilla. 
Koska jaamme yhteisen sähköverkon, niiden tuottama vähähiilinen sähkö 
hyödyttää kaikkia eurooppalaisia ja lisää maanosamme energiaomavaraisuutta. 
Lisäksi suojaamaton ydinjäte tai onnettomuus vaikuttaisi useisiin maihin. 
Riippumatta päätöksestä, joka koskee ydinenergian käyttämistä tai sen 
käyttämättä jättämistä, eurooppalaisten olisi keskusteltava siitä yhdessä ja 
kehitettävä yksimielisiä strategioita kunnioittaen samalla kansallisia 
suvereniteetteja. 
 
 
Alateema 2.3 Eurooppalaisten arvojen edistäminen 
 
 

18. EU:n olisi oltava lähempänä kansalaisia. Suosittelemme, että EU luo ja 
vahvistaa yhteyksiä kansalaisiin ja paikallisiin instituutioihin, kuten 
paikallishallintoihin, kouluihin ja kuntiin. Näin olisi toimittava, jotta voidaan 
parantaa avoimuutta, tavoittaa kansalaiset ja tiedottaa heille paremmin 
konkreettisista EU:n aloitteista ja yleisistä EU:ta koskevista tiedoista.  
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Suosittelemme tätä, koska nykyiset EU:ta koskevat tiedot eivät ole riittävän 
helposti saatavilla kaikille yhteiskuntaryhmille eivätkä tavoita tavallisia 
kansalaisia. Tieto on usein tylsää, vaikeaselkoista, eikä se ole käyttäjäystävällistä. 
Tämän muututtava, jotta varmistetaan, että kansalaisilla on selkeä näkemys 
EU:n roolista ja toiminnasta. Kiinnostuksen herättämiseksi EU-tiedon on oltava 
helpommin löydettävissä, motivoivaa, kiinnostavaa ja yleiskielistä. Ehdotamme 
seuraavia: EU-poliitikkojen kouluvierailut, radio, podcast-lähetykset, suoraposti, 
lehdistö, bussikampanjat, sosiaalinen media, paikalliset kansalaiskokoukset ja 
erityisen työryhmän perustaminen EU:n viestinnän parantamiseksi. Näillä 
toimenpiteillä mahdollistetaan se, että kansalaiset saavat EU:sta tietoa, jota ei 
ole suodatettu kansallisten tiedotusvälineiden läpi. 
 
 

19. Suosittelemme kansalaisten vahvempaa osallistumista EU:n politiikkaan. 
Ehdotamme Euroopan tulevaisuuskonferenssin kaltaisia tapahtumia, joihin 
kansalaiset voivat osallistua suoraan. Niitä olisi järjestettävä kansallisella, 
paikallisella ja Euroopan tasolla. EU:n olisi esitettävä johdonmukainen 
strategia ja keskeiset suuntaviivat näille tapahtumille. 
 
Suosittelemme tätä, koska tällaiset osallistavan demokratian tapahtumat 
edistävät EU:ta koskevan oikean tiedon antamista sekä parantavat EU:n 
toimintapoliitikkojen laatua. Tapahtumat olisi järjestettävä EU:n perusarvojen – 
demokratian ja kansalaisten osallistumisen – edistämiseksi. Nämä tapahtumat 
olisivat mahdollisuus poliitikoille osoittaa kansalaisille, että heidän mielestään 
on tärkeää, että kansalaiset ovat tietoisia ajankohtaisista tapahtumista ja että 
heidän olisi osallistuttava niiden laatimiseen. Keskitetyt suuntaviivat tekevät 
kansallisista ja paikallisista konferensseista johdonmukaisen ja yhtenäisen.  
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Teema 3: Vahva EU rauhanomaisessa maailmassa 
 
Alateema 3.1. Turvallisuus ja puolustus 
 
 

20. Suosittelemme, että tulevia ”Euroopan unionin yhteisiä asevoimia” käytetään 
pääasiassa itsepuolustukseen. Kaikki aggressiiviset sotilaalliset toimet on 
poissuljettu. Euroopassa tämä merkitsisi kykyä tarjota tukea kriisiaikoina, 
kuten luonnonkatastrofien tapauksessa. Euroopan rajojen ulkopuolella tämä 
tarjoaisi valmiudet toimia alueilla poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
yksinomaan YK:n turvallisuusneuvoston antaman oikeudellisen 
toimeksiannon nojalla ja siten kansainvälisen oikeuden mukaisesti. 
 
Mikäli tämä suositus pannaan täytäntöön, Euroopan unionia voitaisiin pitää 
uskottavana, vastuullisena, vahvana ja rauhanomaisena kumppanina 
kansainvälisellä näyttämöllä. Kun vahvistetaan EU:n valmiuksia reagoida 
kriittisiin tilanteisiin sekä sisäisesti että ulkoisesti, tämän odotetaan näin ollen 
suojelevan sen perusarvoja. 
 
 
Alateema 3.2 Päätöksenteko ja EU:n ulkopolitiikka 
 
 

21. Suosittelemme, että kaikista yksimielisyyttä edellyttävistä kysymyksistä 
päätetään tulevaisuudessa määräenemmistöllä. Ainoina poikkeuksina saisi 
olla uuden EU-jäsenyyden hyväksyminen ja muutokset Lissabonin sopimuksen 
2 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin 
perusperiaatteisiin. 
 
Tämä vahvistaa EU:n asemaa maailmassa, kun se esiintyy yhtenäisesti kolmansia 
maita kohtaan ja pystyy toimimaan nopeammin yleisesti ja erityisesti 
kriisitilanteissa. 
 
 

22. Suosittelemme, että Euroopan unioni vahvistaa valmiuksiaan määrätä 
seuraamuksia jäsenvaltioille, hallituksille, yhteisöille, ryhmille tai järjestöille 
sekä yksityishenkilöille, jotka eivät noudata sen perusperiaatteita, sopimuksia 
ja lakeja. On ehdottoman tärkeää varmistaa, että jo olemassa olevat 
seuraamukset pannaan täytäntöön ja vahvistetaan nopeasti. Kolmansiin 
maihin kohdistettavien seuraamusten olisi oltava oikeasuhteisia tehtyyn 
tekoon nähden, vaikuttavia ja niitä olisi sovellettava ajoissa. 
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Jotta EU olisi uskottava ja luotettava, sen on määrättävä seuraamuksia niille, 
jotka rikkovat sen periaatteita. Nämä seuraamukset olisi vahvistettava 
epäröimättä ja aktiivisesti ja ne olisi todennettava. 
 
 
Alateema 3.3 Naapurimaat ja laajentuminen 
 
 

23. Suosittelemme, että Euroopan unioni osoittaa erityiset määrärahat EU:n 
toimintaa ja sen arvoja koskevien koulutusohjelmien kehittämiseen. Tämän 
jälkeen ehdotetaan jäsenvaltioille, että ne jotka haluavat, voivat sisällyttää ne 
opetussuunnitelmiinsa (peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset ja yliopistot). 
Lisäksi opiskelijoille, jotka haluavat opiskella toisessa Euroopan maassa 
Erasmus-ohjelman kautta, voitaisiin tarjota EU:ta ja sen toimintaa koskeva 
erityinen kurssi. Tämän kurssin valitsevat opiskelijat voitaisiin asettaa 
etusijalle edellä mainittuja Erasmus-ohjelmia kohdennettaessa. 
 
Suosittelemme tätä vahvistamaan EU:hun kuulumisen tunnetta. Tämä 
mahdollistaa sen, että kansalaiset kokevat EU:n omakseen ja välittävät sen 
arvoja paremmin. Lisäksi se parantaa EU:n toiminnan avoimuutta, EU:hun 
kuulumisen etuja ja Euroopan vastaisten liikkeiden torjuntaa. Tämän pitäisi 
toimia pelotteena EU:sta eroaville jäsenvaltioille. 
 
 

24. Suosittelemme, että EU käyttää enemmän poliittista ja taloudellista 
painoarvoaan suhteissaan muiden maiden kanssa, jotta tietyt jäsenvaltiot 
eivät joutuisi kahdenvälisten taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten 
paineiden kohteeksi. 
 
Suosittelemme tätä kolmesta syystä. Ensinnäkin tämä vahvistaa yhtenäisyyden 
tunnetta EU:ssa. Toiseksi yhdenmukainen reagoiminen tarjoaa selkeän, vahvan 
ja nopeamman vastauksen, jotta voidaan välttää muiden maiden yritykset 
pelotella EU:n jäsenvaltioita ja käyttää sortavaa politiikkaa niitä vastaan. 
Kolmanneksi tämä vahvistaa unionin turvallisuutta ja varmistaa, ettei yksikään 
jäsenvaltio koe jäävänsä ulkopuolelle tai huomiotta. Kahdenväliset toimet 
jakavat EU:n, mikä on heikkous, jota kolmannet maat käyttävät meitä vastaan. 
 
 

25. Suosittelemme, että Euroopan unioni parantaa mediastrategiaansa. Yhtäältä 
EU:n olisi vahvistettava näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa ja edistettävä 
aktiivisesti sitä koskevaa sisältöä. Toisaalta taas EU:n olisi järjestettävä 
edelleen vuosittain Euroopan tulevaisuuskonferenssin kaltaisia konferensseja, 
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joissa ollaan fyysisesti läsnä. Lisäksi suosittelemme myös, että EU kannustaa 
edelleen innovointia edistämällä helppokäyttöistä eurooppalaista sosiaalisen 
median alustaa. 
 
Suosittelemme edellä mainittua, sillä sen avulla voisimme nuorten ihmisten 
tavoittamisen lisäksi myös lisätä kiinnostusta ja osallistumista Euroopan 
kansalaisten keskuudessa osallistavamman ja tehokkaamman viestintävälineen 
avulla.  Euroopan tulevaisuuskonferenssin kaltaisten tapahtumien olisi 
tarjottava kansalaisille mahdollisuus osallistua enemmän 
päätöksentekoprosessiin ja varmistaa, että heitä kuullaan. 
 
 

26. Suosittelemme, että jäsenvaltiot sopivat vahvasta visiosta ja yhteisestä 
strategiasta EU:n identiteetin ja yhtenäisyyden yhdenmukaistamiseksi ja 
lujittamiseksi ennen kuin mahdollistetaan muiden maiden liittyminen EU:hun. 
 
Suosittelemme tätä, koska katsomme, että on ratkaisevan tärkeää sekä 
vahvistaa EU:ta sekä lujittaa jäsenvaltioiden välisiä suhteita ennen kuin 
harkitaan muiden maiden liittymistä EU:hun.  Mitä enemmän valtioita liittyy 
EU:hun, sitä monimutkaisemmaksi päätöksentekoprosessi muuttuu EU:ssa. 
Onkin tärkeää tarkastella näitä päätöksentekoprosesseja, joista äänestettäessä 
edellytetään yksimielisyyttä. 
 
 

Teema 4: Muuttoliike inhimillisestä näkökulmasta  
 
Alateema 4.1 Muuttoliikkeen syihin puuttuminen 
 
 

27. Suosittelemme, että Euroopan unioni osallistuu aktiivisesti unionin 
ulkopuolisten maiden ja sellaisten maiden, joista lähtee merkittäviä 
muuttovirtoja, taloudelliseen kehitykseen. EU:n olisi asianomaisten elinten 
(esimerkiksi paikallisten kansalaisjärjestöjen, paikallisten poliitikkojen, 
kenttätyöntekijöiden, asiantuntijoiden jne.) kanssa etsittävä keinoja 
toimenpiteiden toteuttamiseksi rauhanomaisesti mutta tehokkaasti ja 
aktiivisesti maissa, joissa on merkittäviä muuttovirtoja ja jotka ovat aiemmin 
sopineet paikallisviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön täsmällisistä 
ehdoista. Näillä toimenpiteillä olisi oltava konkreettisia tuloksia, joiden 
vaikutuksia voidaan mitata. Samalla nämä konkreettiset tulokset ja 
vaikutukset olisi esitettävä selkeästi, jotta EU:n kansalaiset ymmärtävät 
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unionin harjoittaman kehitysapupolitiikan. Tässä yhteydessä EU:n 
kehitysaputoimien näkyvyyttä olisi lisättävä. 
 
Suosittelemme tätä, koska vaikka EU työskentelee kansainvälisen kehityksen 
hyväksi, sen on jatkettava sitä ja investoitava politiikkaa ja suorittamiaan toimia 
koskevaan avoimuuteen ja näkyvyyteen. 
 
 

28. Suosittelemme yhteistä eurooppalaista työmarkkinakehystä, jolla 
yhdenmukaistetaan työehdot kaikkialla unionissa (esimerkiksi 
vähimmäispalkka, työajat jne.). EU:n olisi pyrittävä luomaan yhteiset 
työelämän perusnormit, jotta estetään sellaisten kansalaisten muuttoliike, 
jotka lähtevät alkuperämaistaan etsimään parempia työehtoja. Osana näitä 
standardeja EU:n olisi vahvistettava ammattiliittojen roolia kansainvälisellä 
tasolla. Toimimalla näin EU pitää sisäistä taloudellista muuttoliikettä (EU:n 
kansalaisten muuttoliike) erittäin tärkeänä asiana.  
 
Suosittelemme tätä, koska olemme havainneet, että monet ihmiset muuttavat 
EU:n sisällä taloudellisista syistä, sillä EU:n jäsenvaltioiden välillä työehdoissa on 
eroja. Tämä johtaa aivovuotoon maissa, joissa sitä olisi vältettävä, jotta 
jäsenvaltiot säilyttäisivät osaamisensa ja työvoimansa. Vaikka tuemme 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta, katsomme, että EU:n kansalaisten 
muuttoliike EU:n jäsenvaltioiden välillä johtuu pakosta ja taloudellisista syistä. 
Tästä syystä on tärkeää luoda yhteiset puitteet työelämälle.  
 
 
Alateema 4.2 Inhimilliset näkökohdat  
 
 

29. Suosittelemme, että pannaan täytäntöön yhteinen ja kollektiivinen EU:n 
muuttoliikepolitiikka, joka perustuu solidaarisuuteen. Haluamme keskittyä 
pakolaisia koskevaan ongelmaan. Kaikissa unionin jäsenvaltioissa 
sovellettavan yhteisen menettelyn olisi perustuttava parhaisiin käytäntöihin 
ja tapoihin, jotka vaikuttivat onnistuneen kaikissa unionin jäsenvaltioissa. 
Kansallisten viranomaisten ja EU:n hallinnon olisi toteutettava tämä 
menettely ennakoivasti ja aktiivisesti.  
 
Pakolaisia koskeva ongelma koskettaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita. Tällä hetkellä 
jäsenvaltioiden käytännöt ovat liian moninaisia, millä on kielteisiä seurauksia 
sekä pakolaisille että unionin kansalaisille. Siksi tarvitaan johdonmukaista ja 
yhtenäistä lähestymistapaa. 
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30. Suosittelemme, että EU lisää pyrkimyksiään tiedottaa jäsenvaltioiden 
kansalaisille ja valistaa heitä muuttoliikkeeseen liittyvistä aiheista. Tämä 
tavoite olisi saavutettava opettamalle lapsille mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa alakoulun alusta alkaen sellaisista aiheista kuin muuttoliike ja 
kotouttaminen. Jos yhdistämme tämän varhaisen opettamisen 
kansalaisjärjestöjen ja nuorisojärjestöjen toimintaan sekä laaja-alaisiin 
mediakampanjoihin, voimme saavuttaa tavoitteemme kaikilta osin. Lisäksi on 
käytettävä monenlaisia viestintäkanavia esitteistä televisioon ja sosiaaliseen 
mediaan. 
 
On tärkeää osoittaa ihmisille, että muuttoliikkeeseen liittyy myös monia 
myönteisiä näkökohtia, kuten lisätyövoima. Haluamme korostaa, että on 
tärkeää lisätä tietoisuutta molemmista prosesseista niin, että ihmiset 
ymmärtävät muuttoliikkeen syyt ja seuraukset, jotta voidaan poistaa 
muuttajaksi leimautumisen haitalliset seuraukset.  
 
 
Alateema 4.3 Kotouttaminen  
 

31. Suosittelemme, että turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa 
koskevista vähimmäisvaatimuksista annettu direktiivi 2013/33/EU korvataan 
pakollisella EU:n asetuksella, jota sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa. Ensisijaisena tavoitteena olisi oltava vastaanottotilojen ja 
majoituksen parantaminen. Suosittelemme, että perustetaan erityinen EU:n 
valvontaelin asetuksen täytäntöönpanoa varten.  
 
Katsomme, että on toimittava näin, koska voimassa olevaa direktiiviä ei panna 
täytäntöön yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. On vältettävä sellaisia 
olosuhteita kuin Morian pakolaisleirillä vallitsee. Tästä syystä suosittelemme, 
että asetus pannaan täytäntöön ja sovelletaan pakollisia seuraamuksia. 
Valvontaelimen olisi oltava vahva ja luotettava. 
 
 

32. Suosittelemme, että EU varmistaa, että kaikki turvapaikanhakijat ja pakolaiset 
osallistuvat oleskelulupamenettelyn aikana kieli- ja kotouttamiskursseille. 
Kurssien olisi oltava pakollisia ja maksuttomia ja niihin olisi sisällyttävä 
henkilökohtaista apua alustavaa kotoutumista varten. Kurssit olisi aloitettava 
kahden viikon sisällä oleskelulupahakemuksen jättämisestä. Lisäksi olisi 
otettava käyttöön kannustin- ja seuraamusmekanismeja.  
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Kielen oppiminen sekä kohdemaan kulttuurin, historian ja etiikan 
ymmärtäminen on keskeinen askel kotouttamisprosessissa. Alustavan 
kotouttamisprosessin pitkällä odotusajalla on kielteisiä vaikutuksia muuttajien 
sosiaaliselle integroitumiselle. Seuraamusmekanismit voivat auttaa 
tunnistamaan muuttajien halukkuuden kotoutua. 
 
 
Teema 5: EU:n laajuinen vastuullisuus ja solidaarisuus 
 
Alateema 5.1 Muuttoliikkeen jakaminen  
 
 

33. Suosittelemme, että Dublin-järjestelmä korvataan oikeudellisesti sitovalla 
sopimuksella, jotta varmistetaan turvapaikanhakijoiden oikeudenmukainen, 
tasapainoinen ja oikeasuhteinen jakautuminen EU:ssa solidaarisuuden ja 
oikeudenmukaisuuden pohjalta. Tällä hetkellä pakolaisia vaaditaan 
esittämään turvapaikkahakemuksensa siinä EU:n jäsenvaltiossa, johon he 
ensimmäisenä saapuvat. Tämän järjestelmän muutoksen olisi oltava 
mahdollisimman nopea. Euroopan komission ehdotus EU:n uudeksi 
muuttoliike- ja turvapaikkasopimukseksi vuodesta 2020 alkaen on hyvä alku 
ja se olisi saatettava oikeudelliseen muotoon, sillä siihen sisältyy kiintiöitä 
pakolaisten jakamiseksi EU:n jäsenvaltioiden kesken. 
 
Suosittelemme tätä, koska nykyinen Dublin-järjestelmä ei noudata 
solidaarisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita. Se aiheuttaa merkittävän 
taakan EU:n rajoilla oleville jäsenvaltioille, jonne suurin osa 
turvapaikanhakijoista saapuu EU:n alueelle ensimmäisenä. Kaikkien 
jäsenvaltioiden on otettava vastuu EU:hun suuntautuvien pakolaisvirtojen 
hallinnasta. EU on yhteisten arvojen yhteisö, ja sen pitäisi toimia sen mukaisesti.  
 
 

34. Suosittelemme, että EU antaa tukea EU:n jäsenvaltioille, jotta ne voivat 
käsitellä turvapaikkahakemukset sekä nopeammin että yhteisten normien 
mukaisesti. Lisäksi pakolaisille olisi tarjottava humanitaarista majoitusta. 
Saapumismaan taakan helpottamiseksi suosittelemme, että pakolaiset 
siirretään EU:n sisällä nopeasti ja tehokkaasti sen jälkeen, kun he ovat 
saapuneet ensimmäisen kerran EU:hun, jotta heidän 
turvapaikkahakemuksensa voidaan käsitellä muualla EU:ssa. Tätä varten 
tarvitaan EU:n rahoitustukea sekä organisatorista tukea Euroopan unionin 
turvapaikkaviraston kautta. Henkilöt, joiden turvapaikkahakemus on evätty, 
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on lähetettävä tehokkaasti takaisin alkuperämaihinsa – kunhan heidän 
alkuperämaansa katsotaan olevan turvallinen. 
 
Suosittelemme tätä, koska turvapaikkamenettelyt kestävät tällä hetkellä liian 
pitkään ja ne voivat vaihdella jäsenvaltioiden välillä. Nopeuttamalla 
turvapaikkamenettelyjä pakolaiset odottavat vähemmän aikaa lopullista 
turvapaikkapäätöstään tilapäisissä majoitustiloissa. Turvapaikan saaneet 
turvapaikanhakijat voidaan kotouttaa nopeammin lopulliseen kohdemaahansa. 
 
 

35. Suosittelemme, että EU antaa vahvaa taloudellista, logistista ja operatiivista 
tukea ensivastaanoton hallinnointiin, mikä johtaisi laittomien muuttajien 
mahdolliseen kotouttamiseen tai palauttamiseen. Tällaista tukea olisi 
annettava EU:n rajavaltioille, jotka kantavat muuttovirrasta aiheutuvan 
taakan. 
 
Suosittelemme vahvaa tukea, koska jotkin EU:n rajoilla olevat jäsenvaltiot 
kantavat suuremman taakan muuttovirrasta maantieteellisen sijaintinsa vuoksi. 
 
 

36. Suosittelemme, että EU:n turvapaikkaviraston toimeksiantoa vahvistetaan 
turvapaikanhakijoiden jakamisen EU:n jäsenvaltioihin koordinoimiseksi ja 
hallinnoimiseksi, jotta jakaminen voidaan toteuttaa oikeudenmukaisella 
tavalla. Jotta oikeudenmukainen jakaminen voidaan toteuttaa, on otettava 
huomioon turvapaikanhakijoiden tarpeet sekä jäsenvaltioiden logistiset ja 
taloudelliset valmiudet ja niiden työmarkkinoiden tarpeet. 
 
Suosittelemme tätä, koska turvapaikanhakijoiden jakamisen keskitetty 
koordinointi ja hallinnointi, jota jäsenvaltiot ja niiden kansalaiset pitävät 
oikeudenmukaisena, ehkäisee kaoottisia tilanteita ja sosiaalisia jännitteitä ja 
edistää näin parempaa EU:n jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta. 
 
Alateema 5.2 Yhteinen lähestymistapa turvapaikka-asioihin 
 
 

37. Suosittelemme, että luodaan joko yleinen EU:n toimielin tai vahvistetaan EU:n 
turvapaikkavirastoa turvapaikkahakemusten käsittelemiseksi ja niistä 
päättämiseksi koko EU:n osalta yhtenäisiin vaatimuksiin perustuen. Sen olisi 
myös vastattava pakolaisten oikeudenmukaisesta jakamisesta. Kyseisen 
elimen olisi myös määritettävä, mitkä lähtömaat ovat turvallisia ja mitkä eivät, 
ja oltava vastuussa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden 
turvapaikanhakijoiden lähettämisestä takaisin.  
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Suosittelemme tätä, koska nykyiselle turvapaikkapolitiikalle on ominaista 
epäselvä vastuunjako ja EU:n jäsenvaltioiden välisten vaatimusten erot. Tämä 
johtaa epäjohdonmukaisiin turvapaikkamenettelyihin kaikkialla EU:ssa. Lisäksi 
EU:n turvapaikkavirastolla on tällä hetkellä ainoastaan ”pehmeää” valtaa. Se voi 
ainoastaan antaa jäsenvaltioille neuvoja turvapaikka-asioissa.  
 
 

38. Suosittelemme, että kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin perustetaan viipymättä 
ilman huoltajaa oleville alaikäisille tarkoitettuja vastaanottokeskuksia. Näin 
olisi toimittava, jotta alaikäiset voidaan majoittaa ja heistä voidaan pitää 
huolta erityistarpeidensa mukaisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  
 
Suosittelemme tätä, koska: 
1) Monet alaikäiset ovat todennäköisesti traumatisoituneita (he tulevat 
konfliktialueilta). 
2) Kaikilla lapsilla on omat tarpeensa (iän, terveyden jne. mukaan). 
3) Jos tämä suositus pannaan täytäntöön, se varmistaisi, että haavoittuvassa 
asemassa olevat ja traumatisoituneet alaikäiset saisivat kaiken tarvittavan 
hoidon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
4) Koska alaikäiset ovat tulevia Euroopan kansalaisia, heidän asianmukainen 
kohtelunsa vaikuttaisi myönteisesti Euroopan tulevaisuuteen. 
 
 

39. Suosittelemme yhteisen ja avoimen järjestelmän perustamista 
turvapaikanhakijoiden nopeaa käsittelyä varten. Tässä prosessissa olisi 
asetettava vähimmäisvaatimukset ja sitä olisi sovellettava yhtäläisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa. 
 
Suosittelemme tätä, koska: 
1) Jos tämä suositus pannaan täytäntöön, se johtaisi turvapaikkahakemusten 
nopeampaan ja avoimempaan käsittelyyn. 
2) Jos turvapaikkaprosessin nopeuttamisessa ei onnistuta, se johtaa 
laittomuuksiin ja rikollisuuteen. 
3) Suosituksessamme tarkoitettuihin vähimmäisvaatimuksiin olisi sisällyttävä 
turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien, terveyden ja koulutustarpeiden 
kunnioittaminen. 
4) Tämän suosituksen täytäntöönpano johtaisi työllistymiseen ja 
omavaraisuuteen, mikä mahdollistaisi myönteisen panoksen EU:n 
yhteiskuntaan. Työnhakijan aseman laillistaminen estää turvapaikanhakijoiden 
hyväksikäytön työympäristössä. Tästä voisi olla ainoastaan hyötyä siinä, että 
kaikkien asianomaisten kotouttamisessa onnistutaan paremmin. 
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5) Pidennetyillä oleskeluilla vastaanottokeskuksissa on kielteisiä seurauksia 
niissä asuvien mielenterveydelle ja hyvinvoinnille. 
 
 

40. Suosittelemme voimakkaasti, että kaikki turvapaikkaa ja maahanmuuttoa 
Eurooppaan koskevat sopimukset ja lainsäädäntö uudistetaan perusteellisesti. 
Lisäksi suosittelemme, että otetaan käyttöön yleiseurooppalainen 
lähestymistapa. 
 
Suosittelemme tätä, koska: 
1) Kaikki nykyiset sopimukset ovat toimimattomia, epäkäytännöllisiä, eivätkä ne 
ole olleet tarkoituksenmukaisia enää vuodesta 2015 lähtien tähän päivään 
saakka. 
2) EU:n olisi oltava ensimmäinen ”virasto”, joka hallinnoi kaikkia muita virastoja 
ja kansalaisjärjestöjä, jotka käsittelevät turvapaikka-asioita.  
3) Asianomaiset jäsenvaltiot ovat ne, jotka jäävät suurelta osin yksin 
käsittelemään tätä kysymystä. Joidenkin jäsenvaltioiden valikoiva (”à la carte”) 
asenne kuvastaa huonosti EU:n yhtenäisyyttä. 
4) Uusi kohdennettu lainsäädäntö mahdollistaisi paremman tulevaisuuden 
kaikille turvapaikanhakijoille ja johtaisi yhtenäisempään Eurooppaan. 
5) Nykyisen lainsäädännön puutteet aiheuttavat konflikteja ja epäyhtenäisyyttä 
koko Euroopassa ja lisäävät suvaitsemattomuutta maahanmuuttajia kohtaan 
EU:n kansalaisten keskuudessa. 
6) Vahvempi asianmukainen lainsäädäntö johtaisi rikollisuuden ja nykyisen 
turvapaikkajärjestelmän väärinkäytön vähenemiseen. 
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Liite: MUUT PANEELIN KÄSITTELEMÄT SUOSITUKSET, JOITA EI HYVÄKSYTTY 
 
 
Teema 1 Omaehtoisuus ja vakaus  
 
Alateema 1.1 EU:n riippumattomuus 
 
 
Suosittelemme, että kehitysmaiden pyynnöstä kumppanuuksiin perustuvia 
taloudellisen kehityksen interventio-ohjelmia mukautetaan vastaamaan 
kunkin valtion tarpeita ja/tai kauppasopimuksia niiden taloudellisesta 
potentiaalista tehdyn alustavan tutkimuksen perusteella, minkä jälkeen 
myönnetään rahoitustukea ja varmistetaan ammatillinen koulutus. 

Suosittelemme tätä, koska tämä johtaa teollisuuden riippumattomuuden 
kehittymiseen luoden työpaikkoja, mikä parantaa yleistä muuttoliiketilannetta/-
asemaa. Tämä voi myös auttaa parantamaan kauppasopimusten tekemistä 
kehitysmaissa. 
 
 

Teema 2: EU kansainvälisenä kumppanina  
 
Alateema 2.1 Kauppa ja suhteet eettisestä näkökulmasta 
 
 
Suosittelemme, että EU ottaa käyttöön säännöksiä, jotka velvoittavat yrityksiä 
valvomaan toimitusketjuaan antamalla määräajoin perusteellisen 
(tarkastus)raportin, ja joissa asetetaan ehdot, joilla palkitaan ja rajoitetaan 
tuontia eettisten kriteerien mukaisesti. Yrityksen olisi kokonsa perustella 
annettava sisäinen ja/tai ulkoinen tarkastuskertomus.  
 
Suosittelemme tätä, jotta voidaan laajentaa eettistä näkökulmaa EU:n kanssa 
käytävässä kaupassa valvomalla yrityksen toimintaa toimitusketjussa eri maissa 
ja kannustamalla yrityksiä toimimaan eettisten kriteerien mukaisesti, kuten 
vaarallisten tuotteiden käyttö, työntekijöiden oikeudet ja työolot, 
lapsityövoiman mahdollinen käyttö ja ympäristönsuojelu. Tätä suositusta ei 
sovellettaisi kuluttajien suoraan verkosta ostamiin tuotteisiin. 
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Teema 3: Vahva EU rauhanomaisessa maailmassa 
 
Alateema 3.1. Turvallisuus ja puolustus 
 
 
Suosittelemme, että nykyinen eurooppalainen turvallisuusarkkitehtuuri 
rakennetaan uudelleen, jotta siitä tulee tehokkaampi, toimivampi ja 
toimivaltaisempi ylikansallinen järjestelmä. Tämä johtaa lopulta ”Euroopan 
unionin yhteisten asevoimien” perustamiseen. Tämä kehitys edellyttää 
kansallisten asevoimien asteittaista yhdentymistä ja muuntamista. 
Sotilaallisten valmiuksien ja voimavarojen yhdistämisen koko Euroopan 
unionissa on myös tarkoitus edistää kestävää Euroopan yhdentymistä. 
Euroopan unionin yhteisten asevoimia perustaminen edellyttäisi myös uutta 
yhteistyösopimusta Naton ja Euroopan ulkopuolisten Naton jäsenvaltioiden 
kanssa. 
 
Tämän suosituksen mukaisesti odotamme, että Euroopan unionin sotilaalliset 
rakenteet ovat kustannustehokkaampia ja kykenevät paremmin reagoimaan ja 
toimimaan tarvittaessa. Tämän lähestymistavan ansiosta Euroopan unionilla 
olisi paremmat edellytykset toimia päättäväisesti ja koordinoidusti kriittisissä 
tilanteissa. 
 
 
Teema 4: Muuttoliike inhimillisestä näkökulmasta  
 
Alateema 4.1 Muuttoliikkeen syihin puuttuminen 
 
 
Suosittelemme, että EU laatii pöytäkirjan toimenpiteistä, jotka liittyvät 
ilmastokriisin aiheuttamaan tulevaan pakolaiskriisiin. Osana tätä pöytäkirjaa 
EU:n on laajennettava pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määritelmää, 
jotta se on kattava ja sisältää ilmastonmuutoksesta kärsivät ihmiset. Koska 
monet muuttajat eivät voi palata alkuperämaihinsa niiden 
asuinkelvottomuuden vuoksi, pöytäkirjan toisessa osassa olisi varmistettava, 
että instituutiot löytävät uusia käyttötapoja ilmastonmuutoksesta kärsiville 
alueille, jotta voidaan tukea näiltä alueilta lähteneitä muuttajia. Esimerkiksi 
tulva-alueita voitaisiin käyttää tuulivoimapuistojen luomiseen. 
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Suosittelemme tätä, koska me kaikki olemme vastuussa ilmastokriisistä. Tästä 
syystä meillä on vastuu niistä, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten. Vaikka 
meillä ei ole ennusteita eikä konkreettisia tietoja tulevista ilmastopakolaisista, 
ilmastonmuutos vaikuttaa varmasti miljoonien ihmisten elämään. 

 
 

Alateema 4.2 Inhimilliset näkökohdat 
 
 
Suosittelemme, että tehostetaan ja rahoitetaan välittömästi laillisia, 
humanitaarisia väyliä ja kulkuvälineitä kriisialueilta tuleville pakolaisille 
organisoidusti. Olisi perustettava turvallisten eurooppalaisten väylien 
järjestelmä (SER), jota tarkoitusta varten perustettu erityiselin sääntelee. Tällä 
lainsäädäntömenettelyllä perustetulla virastolla olisi omat erityisvaltuudet, 
jotka on vahvistettu sen työjärjestyksessä.  
 
Ihmiskauppa ja ihmissalakuljetus ovat vakavia kysymyksiä, joita on käsiteltävä. 
Suosituksemme johtaisi varmasti näiden huolenaiheiden vähenemiseen.  
 
 
Alateema 4.3 Kotouttaminen 
 
 
Suosittelemme, että otetaan käyttöön EU:n direktiivi, jolla varmistetaan, että 
jokaisen jäsenvaltion kullakin asuinalueella olevista asukkaista yli 30 
prosenttia ei ole peräisin kolmansista maista. Tämä tavoite olisi saavutettava 
vuoteen 2030 mennessä ja EU:n jäsenvaltioiden on saatava tukea sen 
toteuttamisessa. 
 
Suosittelemme tätä, koska tasaisempi maantieteellinen jakautuminen johtaa 
siihen, että paikallisväestö hyväksyy muuttajat paremmin, mikä parantaa 
kotoutumista. Prosenttiosuus perustuu Tanskan uuteen poliittiseen 
yhteisymmärrykseen.  
 


