
 

 

 

 

 

 

 

YHTEENVETO – EU:n rooli maailmassa -työryhmä 
Puheenjohtajana Gunther Krichbaum (poissaolleen Clement Beaunen pyynnöstä) 

22. lokakuuta 2021 klo 11.00–13.00 
 

 
 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 
 

Kokous pidettiin hybridimuodossa. Krichbaum ilmoitti, että Beaune oli lähettänyt pahoittelut siitä, ettei 
pääse ensimmäiseen kokoukseen, koska hänellä on Eurooppa-neuvoston kokouksessa samana päivänä 
kiireellisiä vastuita, joilta hän ei voi välttyä. Krichbaum pyysi ensin kansalaispaneelien edustajia 
käyttämään puheenvuoron sekä esittelemään itsensä ja oman kansalaispaneelinsa keskustelua. 
Konferenssin ja tämän täysistuntokomponentin innovatiivisuutta korostettiin. 

 
2. Keskustelu 

 
Kansalaispaneelin osanottajat eivät olleet valmiita käyttämään puheenvuoroa heti kokouksen alussa, 
joten muut osallistujat käynnistivät keskustelun ja paneelien edustajat osallistuivat siihen myöhemmin. 

 
Keskeisiä aihepiirejä olivat seuraavat: 

 
Euroopan naapuruuspolitiikka ja unionin laajentuminen 

• Useat työryhmän jäsenet korostivat Länsi-Balkanin laajentumisprosessin erityistä merkitystä 

ja ajatusta laajentumisesta ilman, että heikennetään EU:n päätöksentekoprosesseja, mukaan 

lukien yksimielisyysvaatimuksen uudelleentarkastelu. 

 
Eurooppalaiset arvot ja visio sekä EU:n tuleva asema maailmassa 

 Riippumaton Eurooppa, joka voi arvioida ja käsitellä uhkia nopeasti. 

 Monet korostivat ajatusta vahvoista eurooppalaisista arvoista kaikessa EU:n 

kansainvälisessä toiminnassa (mm. kauppa, suhteet muihin maihin). Nämä arvot 

erottavat Euroopan kaikista muista. 

 Suhteet Yhdysvaltoihin, Venäjään ja Kiinaan mainittiin useita kertoja, ja myös Turkki 

mainittiin. 

 EU:n toimintakyvyn varmistaminen (välineet ja päätöksentekomenettelyt). 

 
Unionin turvallisuus ja puolustus 

• Kun tarkastellaan EU:n suhteita Natoon, voiko EU toimia aktiivisemmin ja keskittyä silti 

rauhanomaiseen mutta turvalliseen EU:hun. 

• On hyödynnettävä koordinoidusti kaikkia EU:n käytettävissä olevia välineitä kansainvälisellä 

tasolla. 

 
Unionin kauppapolitiikka ja talous 

• Ajatus siitä, että EU pystyy tuottamaan muutoksia kaupan ja sääntelyn avulla samalla kun 

varmistetaan, että EU on yrityksille houkuttava paikka harjoittaa liiketoimintaa 



 

 

 

 

 

• Aseman vahvistaminen suurten toimijoiden, kuten Kiinan ja Yhdysvaltojen, joukossa 

 
Työryhmän kansalaisjäsenet ja muut kuin kansalaisjäsenet toivat esiin myös muita kysymyksiä, ja useat 
puhujat pohtivat tarvetta lisätä osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin ja ottaa kansalaiset 
paremmin mukaan vaalien jälkeiseen aikaan. Lisäksi korostettiin demokratiaa koskevan viestinnän ja 
opetuksen parantamista sekä tarvetta varmistaa EU:n päätöksentekoprosessin avoimuus. 

 
3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

 
Puheenjohtaja totesi, että kaikki työryhmän jäsenet pyrkivät vahvistamaan keskustelujen rakennetta. 
Tulevissa kokouksissa on ratkaisevan tärkeää määritellä keskeiset osa-alueet/teemat, joista kustakin 
voitaisiin keskustella yksitellen ja kansalaispaneeliin kuuluvan kansalaisten edustajan aloittamana. Hän 
ilmaisi tukensa myös muille jäsenille, jotka halusivat varmistaa, että työryhmästä tuodaan täysistunnon 
käsiteltäväksi hyödyllistä ja erityistä tietoa. Paneelien ja foorumin raportit olisivat hyvä tausta tälle 
rakenteelle yhdessä tämän kokouksen pohdintojen kanssa. Puheenjohtaja totesi, että hän oli viime 
hetken sijainen pysyvälle puheenjohtajalle Beaunelle ja että Beaune saa tietoa kokouksen tuloksista, 
jotta tulevat kokoukset toimisivat toivotulla tavalla. 

  



 

 

 

 

 

LIITE II. Luettelo EU:n roolia maailmassa käsittelevän työryhmän jäsenistä 
 
PUHEENJOHTAJA: Clément BEAUNE (Hans DAHLGREN 1.1.2022 alkaen) 
 

 Francisco ALDECOA Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 
 Concepción ANDREAU 

RODRIGUEZ 
Alueiden komitea 

 Olivier BALDAUFF Neuvosto 
 Clément BEAUNE Neuvosto 
 Simone BEISSEL Kansalliset parlamentit 
 Rozalia-Ibolya BIRO Kansalliset parlamentit 
 Séamus BOLAND Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
 Josep BORRELL Euroopan komissio/EUH 
 Mansef CAMPOS Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
 Fabio Massimo CASTALDO Euroopan parlamentti 
 Włodzimierz CIMOSZEWICZ Euroopan parlamentti 
 Deirdre CLUNE Euroopan parlamentti 
 Péter CSAKAI-SZOKE Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
 Hans DAHLGREN Neuvosto 
 Benedetto DELLA VEDOVA Neuvosto 
 Verena DUNST Paikallinen/alueellinen edustaja 
 Christian FEUSTEL Työmarkkinaosapuolet 
 Carlo FIDANZA Euroopan parlamentti 
 Domagoj HAJDUKOVIĆ Kansalliset parlamentit 
 Stephanie HARTUNG Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 
 Danuta HÜBNER Euroopan parlamentti 
 Gisèle JOURDA Kansalliset parlamentit 
 Eric JULIEN Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
 Roelien KAMMINGA Kansalliset parlamentit 
 Bogdan KLICH Kansalliset parlamentit 
 Rihards KOLS Kansalliset parlamentit 
 Gunther KRICHBAUM Kansalliset parlamentit 
 Andrius KUBILIUS Euroopan parlamentti 
 Ilhan KYUCHYUK Euroopan parlamentti 
 Hélène LAPORTE Euroopan parlamentti 
 Jaak MADISON Euroopan parlamentti 
 Costas MAVRIDES Euroopan parlamentti 
 Klaudia MAZUR Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
 Dajana MILINKOVIC Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
 Ruairí Ó Murchú Kansalliset parlamentit 
 Ali OUACH Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
 Jouni OVASKA Kansalliset parlamentit 
 George PAGOULATOS Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 
 Georgia PARPOSZ Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
 Inês PASCOAL DA SILVA Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
 Tonino PICULA Euroopan parlamentti 
 Nik PREBIL Kansalliset parlamentit 
 Kornelios S. KORNELIOU Neuvosto 
 Pavel SKULIL Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

 Mark SPEICH Alueiden komitea 
 Klaudia SZEMEREYNE PATAKI Paikallinen/alueellinen edustaja 
 Kim VALENTIN Kansalliset parlamentit 



 

 

 

 

 

 Ymare VAN DER SLUIS Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
 Viola VON CRAMON-

TAUABADEL 
Euroopan parlamentti 

 Sophie WILMES Neuvosto 
 Janica YLIKARJULA Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

 


