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Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi 

Raportti 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 4: ”EU:n rooli maailmassa ja 
muuttoliike” 

Istunto 3: 11.–13. helmikuuta 2022, Maastricht, Alankomaat 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan 
komissio järjestävät eurooppalaisia kansalaispaneeleja. 

Tämän asiakirjan1 on laatinut työryhmä, jonka jäseninä ovat Tanskan teknologialautakunta, Ifok, 

Missions Publiques, Deliberativa ja Kantar Public. Työryhmä vastaa paneelien suunnittelusta ja 

toteuttamisesta. Eurooppalainen kansalaispaneeli 4: ”EU:n rooli maailmassa ja muuttoliike” 

kolmannen istunnon vetäjänä toimi Tanskan teknologialautakunta ja toisena vetäjänä Missions 

Publiques. 

Sisällysluettelo 

1. Yhteenveto kolmannesta istunnosta 

2. Taustaa: eurooppalaisen kansalaispaneeliprosessin kolmas istunto 

3. Istunnon tärkeimmät tulokset: paneelin hyväksymät suositukset  

 

 

● Liite I: Miten suositukset laadittiin? 

● Liite II: Asiantuntijoiden ja faktantarkistajien näkemykset faktantarkistuksen tukena 

● Liite III: Muut paneelin käsittelemät suositukset, joita ei hyväksytty 

● Liite IV: Ryhmitellyt linjaukset 

 

1. Yhteenveto kolmannesta istunnosta 

Yhteensä 175 sattumanvaraisesti valittua eri-ikäistä, erilaiset taustat omaavaa ja eri puolilta 

Euroopan unionia kotoisin olevaa EU:n kansalaista kokoontui 11.–13. helmikuuta vuonna 2022 

kolmanteen istuntoon jatkamaan aiheesta ”EU:n rooli maailmassa ja muuttoliike” ensimmäisen ja 

toisen istunnon aikana käytyjä keskusteluja. Tässä viimeisessä istunnossa neljännen paneelin 

osallistujat tapasivat Maastrichtissa messu- ja konferenssikeskuksessa (Maastricht Exhibition and 

Conference Center, MECC) tilaisuutta isännöineen Studio Europa Maastricht -keskuksen johdolla 

yhteistyössä Maastrichtin yliopiston ja julkisen hallinnon Eurooppa-instituutin (EIPA) kanssa, mutta 

osallistuminen oli mahdollista myös verkossa. Toisen istunnon aikana työnsä perustaksi 

kehittämiensä linjausten pohjalta kansalaiset laativat ja hyväksyivät 40 lopullista suositusta, jotka 

esitellään ja joista keskustellaan konferenssin täysistunnossa. Kaikkiaan 175 osallistujasta 17 

osallistui paneeliin etänä.  

Keskustelut ja kollektiivinen työ toteutettiin kolmessa muodossa: 

● Alaryhmissä. Kussakin 15 alaryhmästä oli 10–13 kansalaista. Kussakin alaryhmässä puhuttiin 

neljästä viiteen kieltä, ja jokainen kansalainen sai puhua omalla kielellään tai kielellä, jota he 

mieluiten halusivat käyttää. Jokaisessa alaryhmässä oli ammattimainen fasilitoija joko 

                                                
1
Vastuuvapauslauseke: Laatijat ovat yksin vastuussa tästä raportista, eikä se ilmennä EU:n toimielinten näkemyksiä. 
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työryhmästä tai muilta ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Keskustelunvetäjien työn 

tukemiseksi julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA) tarjosi kullekin alaryhmälle yhden 

avustajan. 

● Täysistunnossa, johon kaikki osallistuivat. Täysistunnon keskusteluja johti kaksi päävetäjää 

työryhmästä, ja tulkkaus oli järjestetty EU:n 24 virallisella kielellä MECC-keskuksessa 

Maastrichtissa. 

Asiantuntijoiden ja faktantarkistajien tuella, oman tietämyksensä ja kokemuksensa pohjalta ja 

keskustelujen kautta kansalaiset tarkastelivat ensin kaikkia paneelin toisen istunnon2 aikana laatimia 

linjauksia ”avoimella foorumilla”. Asiantuntija-avun lisäksi heidän tukenaan olivat alaryhmien 

fasilitoijat. Kukin kansalainen sai 50 tarraa (10 vihreää teemalle 1, 10 punaista teemalle 2, 10 sinistä 

teemalle 3, 10 keltaista teemalle 4, 10 oranssia teemalle 5) ja priorisoi 10 linjausta joka teemasta. 

Kun priorisointi paneelin tasolla oli saatu päätökseen, kansalaiset osallistuivat samoihin alaryhmiin, 

joissa he olivat työskennelleet toisen istunnon aikana, ja he tarkastelivat yhdessä sitä, mitkä heidän 

ryhmänsä linjauksista muu paneeli oli priorisoinut.  

Suositusten kehittämiseksi kullekin alaryhmälle annettiin alustava vaihteluväli suositusten 

lukumäärälle (yhdestä kolmeen mutta enintään viisi). Paneelin alateeman sisällä asettamat kolme 

tärkeintä linjausta lisättiin ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle sijalle. Alaryhmä käytti tämän 

jälkeen mustia tarroja (viisi henkilöä kohti) jäljellä olevien linjausten priorisointiin ja niiden 

lisäämiseen neljännelle ja viidennelle sijalle.  

Alaryhmien työskentelyssä keskityttiin sitten kehittämään linjausten pohjalta suosituksia. Kansalaiset 

käyttivät tässä suositukselle luotua mallia:  

 Kuvaus Merkkirajoitus (EN) 

Lopullinen suositus Suositamme, että... 1000 

Lopullinen perustelu Suositamme sitä, koska...  300 

Ryhmän piti käsitellä (ei pakko mutta vahva suositus) seuraavia seikkoja tai kysymyksiä suositusten 

perusteluja laatiessaan:  

 

1. Miksi tämä suositus on tärkeä ja olennainen paneelin aiheiden kannalta? 

2. Miksi on tärkeää toteuttaa toimia EU:n tasolla? 

3. Mitä ei-toivottavia seurauksia tähän suositukseen liittyy, ja miksi se on mielestämme silti 

tärkeä? 

 

Alaryhmien työskentelyn aikana niiden sisällä järjestettiin neljä sisäistä palautekeskustelua, joista 

kukin kesti noin 30 minuuttia. Tavoitteena oli auttaa osallistujia ymmärtämään muissa alaryhmissä 

tehtyä työtä ja rikastuttaa heidän suosituksiaan. Jokaisessa palautekeskustelussa yksi osallistuja 

kustakin alaryhmästä siirtyi eri huoneeseen. Tämä osallistuja esitteli oman alaryhmänsä siihen 

mennessä laatimat suositusluonnokset ja pani merkille muiden esittämät huomautukset. Avustaja 

lisäsi palautteen verkossa suositusluonnokset laatineen alaryhmän taulukkoon, jotta se saattoi 

tutustua siihen, ja alaryhmän edustaja antoi lisäksi suullisen raportin. 

Paneeli äänesti kunkin alaryhmän suosituksista sunnuntaina 13. helmikuuta. Ennen äänestystä kaikki 

osallistujat saivat asiakirjan, joka sisälsi kaikki edellisenä päivänä laaditut suositusluonnokset, jotta 

he saattoivat lukea ne omalla kielellään (konekäännöksenä englannista). Äänestys toimitettiin 

verkkolomakkeella. Äänestys jaettiin viiteen osaan paneelin viiden teeman mukaan. Kunkin 

                                                
2 

Raportti neljännen paneelin toisesta istunnosta saatavilla osoitteessa: Paneeli 4 – Istunto 2 – Raportti 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a
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30 minuuttia kestäneen teemakohtaisen esityksen aluksi yksi kansalainen kustakin alaryhmästä 

esitteli oman alaryhmänsä viikonlopun aikana tekemää työtä. Pääfasilitoija luki ääneen teeman 

kunkin suosituksen englanniksi, jotta kansalaiset saattoivat kuulla sen simultaanitulkattuna. Kaikki 

osallistujat äänestivät suosituksista yksi kerrallaan. Kaikki tulkit saivat suositusluonnokset kirjallisina 

englanniksi etukäteen, jotta tulkkaus olisi äänestyshetkellä mahdollisimman laadukas. 

Lopullisen äänestyksen tulosten perusteella suositukset luokiteltiin seuraavasti:  

- Paneeli hyväksyi suositukset, jotka saivat vähintään 70 prosenttia annetuista äänistä.  

- Paneeli ei vahvistanut suosituksia, jotka eivät saavuttaneet kyseistä rajaa. Nämä suositukset 

ovat tämän raportin liitteessä III. 

Paneelin täysistuntojen videotallenteet löytyvät täältä: 

● Paneelin täysistunto 11. helmikuuta 2022 

● Paneelin täysistunto 13. helmikuuta 2022 

2. Taustaa: eurooppalaisen kansalaispaneeliprosessin kolmas istunto 

Eurooppalaiset kansalaispaneelit ovat tärkeä osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia. Niitä 

järjestetään neljä, ja kansalaiset voivat niissä yhdessä pohtia, minkälaisen tulevaisuuden he haluavat 

Euroopan unionille. 

● Kussakin neljästä paneelista on noin 200 satunnaisesti valittua EU-kansalaista kaikista 

27 EU-maasta. 

● Panelistit edustavat EU:n monimuotoisuutta maantieteellisen alkuperän (kansallisuus ja 

kaupunki/maaseutu), sukupuolen, iän, sosioekonomisen taustan ja koulutustason 

näkökulmasta. 

● Jokaisessa paneelissa on vähintään yksi naispuolinen ja yksi miespuolinen kansalainen 

kustakin EU-maasta. 

● Kolmasosa kunkin paneelin osallistujista on 16–25-vuotiaita. Tämä nuorten ryhmä on 

linkitetty myös Euroopan nuorisotapahtumaan. 

Kukin paneeli kokoontuu kolme kertaa syyskuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana. 

Ensimmäinen istunto pidettiin Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Toinen istunto pidettiin 

verkossa Interactio-sovelluksen avulla. Tämä verkkotyökalu mahdollistaa monikieliset kokoukset, 

joissa on simultaanitulkkaus 24 kielellä. Kolmas istunto pidetään neljässä eri jäsenvaltiossa: 

ensimmäinen paneeli Dublinissa (Institute of International and European Affairs ja Dublin Castle), 

toinen paneeli Firenzessä (yliopistollinen Eurooppa-instituutti), kolmas paneeli Natolinissa (College 

of Europe) ja Varsovassa (Kulttuuri- ja tiedepalatsissa) ja neljäs paneeli Maastrichtissa (Maastricht 

Exhibition and Conference Center (MECC)) Studio Europa Maastricht -keskuksen johdolla 

yhteistyössä Maastrichtin yliopiston ja julkisen hallinnon Eurooppa-instituutin (EIPA) kanssa.  

Ensimmäisen istunnon tarkoituksena oli luoda visio, laatia asialista ja priorisoida aiheet, joihin 

kansalaiset haluavat keskittyä. Toisen istunnon tavoitteena oli perehtyä näihin aiheisiin ja laatia 

linjauksia. Kolmannessa istunnossa laadittiin aineistoa konferenssin täysistuntoon laatimalla joukko 

suosituksia, joiden pohjalta unionin toimielinten olisi toteutettava jatkotoimia. 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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3. Istunnon tärkeimmät tulokset: 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 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 
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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. 
 

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. 
 

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. 
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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. 

 
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. 
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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. 
 

 

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. 
 

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. 
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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.  
 

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.  
 

 

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. 
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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. 
 

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. 
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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, 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 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 
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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. 
 

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.  
 

Kielen oppiminen sekä kohdemaan kulttuurin, historian ja etiikan ymmärtäminen on keskeinen askel 

kotouttamisprosessissa. Alustavan kotouttamisprosessin pitkällä odotusajalla on kielteisiä 
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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, 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. 
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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.  
 

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. 

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. 
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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 I: Miten suositukset laadittiin? 

A. Yleiskatsaus kolmannesta istunnosta  
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B. Suositusten laatimiskaavio  
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Eurooppalainen kansalaispaneeli 4: ”EU:n rooli maailmassa ja muuttoliike” 

C. Suositusten yksityiskohtainen laatimisprosessi 

Perjantai 11.2.2022 

Täysistunto 1 

Tavoite: Järjestäytyminen uudelleen paneelina ja valmistautuminen kolmanteen istuntoon 

Tervetulosanat; Puheenvuoro kansalaisille; Foorumin päivitys; Viikonlopun asialista; Johdanto 

istunnon metodologiaan 

Avoin foorumi 1 

Tavoite: Linjausten priorisointi 

Linjaukset luettiin, ja niistä keskusteltiin epävirallisesti kahdessa aulan huoneessa (tulkkausta ei ollut 

tarjolla). Linjaukset priorisoitiin tarroilla. Kukin kansalainen sai 50 tarraa (10 vihreää teemalle 1, 

10 punaista teemalle 2, 10 sinistä teemalle 3, 10 keltaista teemalle 4, 10 oranssia teemalle 5) ja 

priorisoi 10 linjausta joka teemasta.  
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Työskentely alaryhmässä 1 

Tavoite: Linjausten muuntaminen vähitellen suosituksiksi 

Lauantai 12.2.2022 

Työskentely alaryhmässä 2 

Tavoite 1: Linjausten muuntaminen suosituksiksi 

Noudatettiin samaa menetelmää kuin työskentelyssä alaryhmässä 1. 

Tavoite 2: Palautteen antaminen ja saaminen muiden alaryhmien kesken samasta teemasta 

Tavoite 3: Palautteen antaminen ja saaminen muiden alaryhmien kesken eri teemoista 

Noudatettiin samaa menetelmää kuin aiemmin. 

Tavoite 4: Suositusten viimeistely 

Tässä viimeisessä vaiheessa pyrittiin ottamaan huomioon muilta alaryhmiltä ja faktantarkistuksesta 

saatu palaute. Alaryhmät viimeistelivät suosituksensa. 

Sunnuntai 13.2.2022 

Avoin foorumi 2 

Tavoite: Konferenssin täysistunnolle annettavien keskeisten viestien työstäminen 

Ryhmä, jossa oli 20 konferenssin täysistuntoon valittua paneelin edustajaa, työskenteli myös 

istuntojen välillä keskeisten viestien laatimiseksi. Tätä varten he haastattelivat muita osallistujia ja 

yrittivät näin saada nämä viestit muotoiltua ja välittää paneelin havainnot ymmärrettävällä tavalla. 

Keskeisten viestien olisi perustuttava suosituksiin ja niiden perusteluihin. 

Täysistunto 2 

Tavoite: Suosituksista äänestäminen 

Ohjeet osallistujille: 

 

1. Paina painiketta tabletilla. 

 

2. Skannaa QR-koodi, jolloin 

avautuu linkki lomakkeeseen, 

jossa on teeman suositukset. 

 

3. Tarkista PIN-koodisi, joka 

löytyy tabletin takaa. 
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4. Syötä PIN-koodi 

lomakkeeseen. 

 

 

5. Äänestä kunkin teeman 

kutakin suositusta painamalla 

ylös- tai alaspäin osoittavaa 

kuvaketta. 

 
 

 

 

 

 

6. Suositukset, jotka saavat 

vähintään 70 prosenttia näin 

annetuista äänistä, 

hyväksytään. 
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Eurooppalainen kansalaispaneeli 4: ”EU:n rooli maailmassa ja muuttoliike” 

Liite II: Asiantuntijoiden ja faktantarkistajien näkemykset faktantarkistuksen tukena 

Asiantuntijoiden ja faktantarkistajien näkemyksiä koordinoitiin nk. osaamis- ja tietokeskuksessa 

(Knowledge and Information Centre, KICK), joka koostui yhteisen sihteeristön ja työryhmän jäsenistä. 

Aina kun osallistujat, keskustelunvetäjät, tarkkailijat tai paikalla olleet asiantuntijat totesivat, että 

faktoja on tarpeen selventää, tästä ilmoitettiin keskukselle, joka ohjasi kysymyksen edelleen 

sopivalle asiantuntijalle ja/tai faktantarkistajalle. 

Useat asiantuntijat paikalla ja verkossa seurasivat alaryhmien keskusteluja voidakseen aloittaa 

faktantarkistuksen. Heidän lisäkseen päivysti kolmen toimielimen asiantuntijoita, jotka olivat 

valmiina vastaamaan faktantarkistukseen liittyviin kysymyksiin omalla erikoisalallaan, varsinkin jo 

olemassa olevien sääntelyvälineiden ja muiden toimintapoliittisten välineiden osalta.  

Asiantuntijoita ja faktantarkistajia pyydettiin vastaamaan hyvin lyhyessä määräajassa palauttamalla 
teksti mahdollisimman selkeänä siten, että fasilitoija voi toimittaa sen edelleen osallistujille 

keskuksen hyväksynnän jälkeen. Alla mainitut asiantuntijat olivat saatavilla, kaikki eivät saaneet 

kysymyksiä ja osa saattoi antaa palautetta eri teemoista.  

Luettelo asiantuntijoista paikalla ja verkossa: 

Teeman 1 asiantuntijat: Omaehtoisuus ja vakaus  

● Sophie Vanhoonacker, hallintoasioiden puheenjohtaja ja Jean Monnet -professori 

humanististen ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta (FASoS), Maastrichtin yliopisto. 

● Martijn Pluim, ICMPD:n muuttoliikevuoropuheluista ja -yhteistyöstä vastaava johtaja.  

Teeman 2 asiantuntijat: EU kansainvälisenä kumppanina 

● Heidi Maurer, tutkija Danube University Kremsin sähköisen hallinnon ja hallinnon laitoksella.  

● Anna Herranz-Surrallés, valtio-opin kansainvälisten suhteiden apulaisprofessori, 

humanististen ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Maastrichtin yliopisto. 

● Nadya Dedikova, diplomaattinen kirjoittaja, EU Green Deal Diplomacy. 

● Bernard Hoekman, professori ja globaalin talouden tutkimusalueen johtaja Robert Schuman 

Center for Advanced Studiesissa, European University Institute Firenzessä.  

● Andrea Ott, EU:n ulkosuhteiden oikeuden professori Maastrichtin yliopiston 

oikeustieteellisessä tiedekunnassa. 

● Wolfgang Koeth, vanhempi lehtori Euroopan julkishallinnon instituutissa. 

Teeman 3 asiantuntijat: Vahva EU rauhanomaisessa maailmassa  

● Steven Blockmans, tutkimusjohtaja Centre for European Policy Studiesissa, EU:n 

ulkosuhteiden oikeuden ja hallinnon professori Amsterdamin yliopistossa ja European 

Foreign Affairs Review -lehden päätoimittaja.  

● Michael Zinkanell, AIES-tiedekonferenssin varajohtaja. 

● Leonard Schuette, tutkijaopiskelija NestIOr-hankkeessa ”Who gets to live forever? Toward 

an Institutional Theory on the Decline and Death of International Organisations”, 

Maastrichtin yliopisto. 

● Béata Huszka, Eötvös Loránd -yliopiston apulaisprofessori.  

● John O’Brennan, Jean Monnet Euroopan yhdentymisen johtaja ja Maynooth Center for 

European and Eurasian Studies johtaja.  

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
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Teeman 4 asiantuntijat: Muuttoliike inhimillisestä näkökulmasta  

● Rainer Münz, vieraileva professori Keski-Euroopan yliopistossa.  

● Rainer Bauböck, osa-aikainen professori European University Instituten Robert Schuman -
keskuksen Global Governance -ohjelmassa. 

● Talitha Mortimer Dubow, muuttoliikettä käsittelevän ryhmän tutkija, UNU-MERIT-

tutkimuslaitos / Maastricht Graduate School of Governance, Maastrichtin yliopisto. 

● Martijn Pluim, ICMPD:n muuttoliikevuoropuheluista ja -yhteistyöstä vastaava johtaja.  

● Lalaine Siruno, FT, School of Business and Economics, Maastricht Graduate School of 

Governance, Maastrichtin yliopisto. 

● Jérôme Vignon, neuvonantaja Jacques Delors Institutessa. 

Teeman 5 asiantuntijat: EU:n laajuinen vastuullisuus ja solidaarisuus 

● Violeta Moreno-Lax, Lontoon Queen Mary -yliopiston oikeustieteen professori.  

● Philippe De Bruycker, professori ja Jean Monnet'n Euroopan maahanmuutto- ja 

turvapaikkalainsäädännön puheenjohtaja Université Libre de Bruxellesin 

Eurooppa-tutkimusinstituutissa. 

 

  

https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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Liite III: 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 tuonnin palkitsemiseksi ja rajoittamiseksi eettisten kriteerien mukaisesti. Yrityksen olisi 
kokonsa perusteella 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. 
 

 

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. 
 

 



 

  

Paneeli 4, istunto 3 - 25 

 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 4: ”EU:n rooli maailmassa ja muuttoliike” 

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. 
 

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.  
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Liite IV: Ryhmitellyt linjaukset 

 

Teema 1: Omaehtoisuus ja vakaus  
1.1 EU:n riippumattomuus  

 

1. 1.1.1.1 linjaus: Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden olisi mahdollisesti liityttävä euroon, mutta 

niiden on täytettävä liittymiskriteerit.  

 

2. 1.1.1.2 linjaus: Kryptovaluutoilla keinottelusta saatavia voittoja olisi verotettava. 
Kryptovaluuttoja ei tulisi tunnustaa virallisiksi maksuvälineiksi.  

 

3. Kahden linjauksen ryhmittely 
 

1.1.2.1 linjaus: Tuotantoa Euroopassa olisi kannustettava ja eurooppalaisia työntekijöitä 
tuettava.  

1.1.11.1 linjaus: Ehdotamme, että EU:n jäsenvaltioilla ja epäsuorasti niistä tulevilla 

sijoittajilla on edullisemmat sopimusehdot kuin unionin ulkopuolisilla sijoittajilla, jotka 

yrittävät sijoittaa unioniin.  

 

4. 1.1.2.2 linjaus: Paikallisilta tuottajilta peräisin olevaa ruokaa olisi edistettävä ja tuettava 

taloudellisesti.  

 

5. 1.1.3.1 linjaus: Riippumattomien elinten olisi varmennettava ja seurattava, että WTO:n 

standardeja noudatetaan.  

 

 

6. Kolmen linjauksen ryhmittely 
 

1.1.4.1 linjaus: Yrityksiä olisi velvoitettava ottamaan takaisin kaikki tuotteensa.  
1.1.4.2 linjaus: Yrityksiä olisi velvoitettava tarjoamaan tuotteilleen 10 vuoden takuu ja 

varaosien saatavuudelle 20 vuoden takuu.1.1.10.2 linjaus: Ryhmän 1 palautteen mukaan 

uskomme, että 10 vuoden takuu / 20 vuoden varaosien saatavuus voisi auttaa asiassa.  

 

7. Neljän linjauksen ryhmittely 

 

1.1.4.3 linjaus: Tuotteisiin olisi saatava QR-koodi niiden tuotanto- ja toimitusketjusta.  
1.1.10.1 linjaus: Ehdotamme, että ensi tilassa luodaan korkeatasoinen järjestelmä, jotta 

EU:n tuotteista tulisi kaikkien tuontituotteiden normi.  

1.1.14.1 linjaus: EU:lla olisi oltava yritystä koskeva vastuullisuusohjelma, joka kannustaa niitä 

noudattamaan toimitusketjua koskevaa lainsäädäntöä ja hillitsemään palvelujen 

ulkoistamista maihin, joissa käytetään työntekijöitä hyväksi tai jotka eivät toimi kestävällä 

tavalla.  

2.1.2.1 linjaus: Sertifiointijärjestelmät, joiden avulla voidaan tiedottaa kuluttajille 

ympäristöstä ja työoloista (esimerkiksi eettiset tuotantomenetelmät / ekopisteet).  

 

8. 1.1.5.1 linjaus: Kestävä kehitys ja eettiset kriteerit olisi aina otettava huomioon 

kansainvälisissä kauppasopimuksissa.  

 

9. 1.1.5.2 linjaus: Standardeja rikkovista maista tulevalle tuonnille olisi määrättävä lisää 

sanktioita ja tulleja.  
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10. 1.1.6.1 linjaus: Teknologia- ja T&K-kumppanuuksia olisi oltava enemmän sellaisten maiden 

kanssa, jotka eivät vielä ole suuria kumppaneita (esim. Taiwan, Afrikka, Latinalainen 
Amerikka).  

 

11. 1.1.6.2 linjaus: Meidän olisi ylläpidettävä ja tuettava enemmän Euroopan ulkopuolella olevia 

kansainvälisiä kouluja. Eurooppalaisia eettisiä arvoja olisi opetettava kouluissa.  

 

12. 1.1.7.2 linjaus: Riippuvuutta autoista olisi vähennettävä laajentamalla joukkoliikennettä.  

 

13. Kolmen linjauksen ryhmittely 

 

1.1.8.1 linjaus: Ehdotamme jonkinlaisia tukia niillä alueilla työskenteleville tuottajille, jotka 
ovat alttiimpia tälle suuntaukselle.  

1.1.8.3 linjaus: Ehdotamme, että Euroopan unionista peräisin oleville materiaaleille 

käytetään korkeaa verotusta muissa maissa.  

1.1.8.4 linjaus: Ryhmältä 1 saadun palautteen perusteella uskomme, että mahdollinen 

ratkaisu olisi kuljetusyritysten hiilidioksidipäästöjen verotus.  

 

14. 1.1.8.2 linjaus: Ehdotamme, että EU:sta vietävistä ja sen jälkeen EU:hun jälleentuoduista 

materiaaleista/tuotteista/tavaroista peritään erittäin korkeat verot, joilla estetään unionin 

materiaaleja käyttävien tavaroiden valmistus EU:n ulkopuolella.  

 

15. 1.1.9.1 linjaus: Ehdotamme, että tiettyjen yritysten harjoittama tuotanto palautetaan 

alkuperämaihin, jotta suuri osa tuotannosta palaa epäsuorasti EU:hun (tätä voitaisiin edistää 
näiden palauttavien yritysten kannustinjärjestelmällä).  

 

16. 1.1.9.2 linjaus: Ryhmän 1 palautteen mukaan mielestämme on hyvä ratkaisu vähentää 

kriittisten raaka-aineiden vientiä ja rajoittaa tämä toimenpide vain niihin, ei kaikkiin 

materiaaliluokkiin yleisesti. 

 

17. 1.1.12.1 linjaus: Ehdotamme yhtenäistä toimintaa EU:n tasolla tuonti- tai 

vientineuvotteluissa.  

 

18. 1.1.13.1 linjaus: Tähän aiheeseen liittyen uskomme, että yhtenäisyyden osoittamiseksi 

keskeisillä aloilla, jotka ovat alkaneet olla yhä enemmän esillä jäsenvaltioissa viime vuosina 

(abortti, LGBTQ-oikeudet jne.), EU:n lainsäädännön olisi oltava etusijalla suhteessa 

kansalliseen lainsäädäntöön.  
 

19. Kahden linjauksen ryhmittely 

 

1.1.15.1 linjaus: Uskomme, että näitä maita olisi EU:n interventio-ohjelmien avulla 
autettava kehittämään omaa tuotantokapasiteettiaan.  

2.1.3.1 linjaus: Kehitetään vahvempia suhteita kehittyvien talouksien ja muiden maiden 

kanssa.  

 

20. 1.1.16.1 linjaus: Uskomme, että olisi luotava kaikkien saatavilla oleva foorumi, joka tarjoaa 
EU:n laajuisia työllistymismahdollisuuksia.  
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1.2 Rajat  
 

21. Kahden linjauksen ryhmittely 

 

1.2.3.1 linjaus: Frontexin olisi otettava enemmän vastuuta ulkorajojen suojelusta. Vastuun 
ei tulisi olla ensisijaisesti kansallisvaltioilla. Frontexin henkilöstöä voitaisiin kouluttaa 

yhdessä jäsenvaltioiden rajavartijoiden kanssa. Frontex voisi myös tehdä tiivistä yhteistyötä 

Europolin kanssa.  

1.2.11.1 linjaus: EU:n on laajennettava lainsäädäntöään ja annettava Frontexille enemmän 

toimivaltaa ja riippumattomuutta. EU:n olisi kuitenkin myös lisättävä valvontaa ja 

vaadittava Frontexin toiminnan täydellistä avoimuutta väärinkäytösten välttämiseksi. 

 

22. 1.2.7.1 linjaus: Työvoiman muuttoliikettä varten olisi oltava järjestelmä, joka perustuu 

Euroopan todellisiin tarpeisiin. Mallina toimisi Kanadan järjestelmä. Euroopassa olisi 

tarjottava maahanmuuttajille myös ammatillista pätevyystarjontaa sekä kulttuurista ja 

kielellistä kotouttamistarjontaa.  

 

23. 1.2.7.2 linjaus: Yksityisen sektorin olisi saatava enemmän kannustimia pitää tuotanto EU:ssa 

ja tarjota siten työpaikkoja myös maahanmuuttajille.  

 

24. 1.2.9.2. linjaus: Erityisesti taloudellisia muuttajia koskien EU:n olisi järjestettävä lähtömaassa 

mahdollisuus seuloa kansalaiset (taidot, taustat jne.) sen määrittämiseksi, kuka on 

oikeutettu tulemaan EU:hun työskentelemään. Näiden seulontakriteerien on oltava julkisia 

ja kaikkien nähtävissä. Tämä voidaan toteuttaa perustamalla (verkossa toimiva) Euroopan 

maahanmuuttovirasto.  

 

25. 1.2.10.1 linjaus: EU:n on varmistettava, että jokaisella rajalla on samanlainen politiikka, joka 
kunnioittaa ihmisoikeuksia ja takaa kaikkien pakolaisten (esim. raskaana olevien naisten ja 

lasten) turvallisuuden ja terveyden. Se on tehtävä mahdollisesti yhteistyössä Frontexin 

kanssa. Jos maa ei täytä tätä velvoitetta, EU:n olisi rangaistava maata tai jopa otettava 

tilapäisesti haltuunsa osa maasta, jotta pakolaiset voivat turvallisesti matkustaa maan läpi 

(eräänlainen ”valkoinen kauttakulkuvyöhyke” matkustamiseen, ei jäämiseen)  

 

26. 1.2.12.1 linjaus: EU:n olisi tehtävä kansalaisjärjestöistä tarpeettomia estämällä niitä 
toimimasta itsenäisesti. EU:lla itsellään on velvollisuus pelastaa ihmishenkiä, ja sen on 

toimittava humanitaarisella tavalla. Kansalaisjärjestöjen on toimittava EU:n toimeksiannosta 

eikä yksin.  
 

Teema 2: EU kansainvälisenä kumppanina  

 

2.1 Kauppa ja suhteet eettisestä näkökulmasta  

 

27. Kahden linjauksen ryhmittely 

 

2.1.1.1 linjaus: Yhteistyö asianomaisten maiden yksityisen sektorin ja tavarantoimittajien 
kanssa, jotta ongelma ratkaistaan sen lähteessä.  

2.1.1.2 linjaus: Varmistetaan lasten sosiaaliset olosuhteet, mukaan lukien koulunkäynti, 

esimerkiksi ilmaisen koulutuksen kautta, maissa, joissa on lapsityövoimaa.  
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28. Kahden linjauksen ryhmittely 

 

2.1.2.2 linjaus: Seurataan maiden välistä kauppaa ja varmistetaan, että eettisiä arvoja 
kunnioitetaan.  

2.2.5.3 linjaus: Vahvistetaan yhteistyötä viejämaiden kanssa ja varmistetaan siten, että ne 

täyttävät ympäristö- ja eettiset standardit ja että niiden tuotteet ovat eurooppalaisten 

turvallisuusstandardien mukaisia (CE-merkintä, luodaan uusi joustavampi ja paremmin 

kunnioitettu standardi).  

 

29. 2.1.3.2 linjaus: Kiinan kanssa tehtävien kauppasopimusten on pohjauduttava kansainvälisiin 

sopimuksiin.  

 

30. Kolmen linjauksen ryhmittely 

 

2.1.4.1 linjaus: Esimerkiksi käyttämällä kiintiöitä tuotteista, joista on pulaa.  
2.1.4.2 linjaus: Esimerkiksi terveydenhuollon/rokotteiden ja välttämättömän elektroniikan 

ja tuotteiden turvaaminen.  

2.1.4.3 linjaus: Varmistetaan välttämättömien tuotteiden oma tuotanto EU:ssa niukkoina 

aikoina. 

 

31. Kolmen linjauksen ryhmittely 

 

2.1.5.1 linjaus: Lisätään valvontaa, veroja ja rangaistuksia korruptiota vastaan.  
2.1.5.2 linjaus: Kun käydään kauppaa korruptoituneiden maiden kanssa, on keskeistä, että 

kaikki osapuolet tuntevat perusteellisesti sopimuksen puitteet.  

2.1.5.3 linjaus: Kauppasopimuksia on noudatettava, kun käydään kauppaa 

korruptoituneiden maiden kanssa, jotta rahat jaetaan sopimuksen mukaisesti.  

 

32. Kahden linjauksen ryhmittely 

 

2.1.6.2 linjaus: Varmistetaan, että kehitysmaat noudattavat ympäristösopimuksia ja että 
EU tukee sekä sopimuksia että kehitysmaita.  

2.2.3.4 linjaus: Helpotetaan vihreän teknologian siirtoa ja vaihtoa kehitysmaihin (kauppa- 

tai diplomaattisten sopimusten puitteissa).  

 

33. 2.1.6.3 linjaus: Hyvin tietoiset kuluttajat EU:ssa.  

 

2.2 Kansainväliset ilmastotoimet 

 

34. 2.2.2.1 linjaus: Tiukemmat toimenpiteet ja valvonta tämän viennin rajoittamiseksi, 

lisääntynyt yhteistyö kansallisten valvontaviranomaisten välillä ympäristön väärinkäytösten 

torjumiseksi.  

 

35. Kolmen linjauksen ryhmittely 

 

1.1.7.3 linjaus: Jäsenvaltioiden olisi kierrätettävä jätteensä paremmin ja käytettävä jätettä 

energiantuotantoon. EU voisi kannustaa ja tukea tätä.  

2.2.2.2 linjaus: Kannustetaan parempaa jätteen uudelleenkäyttöä, mukaan lukien energian 
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tuottaminen (biokaasu).  

2.2.2.3 linjaus: Lisätään kierrätystä.  

 

36. 2.2.2.4 linjaus: Vähennetään pakkausten määrää ja autetaan pienyrityksiä luomaan 

vihreämpiä pakkauksia (laitteita).  

 

37. 2.2.3.1 linjaus: Luodaan eurooppalaisille yrityksille yhteinen tila, jonka avulla ne voivat 

edistää ympäristövastuullisia tuotteita ja palveluita sekä vaihtaa tietoa.  

 

38. 2.2.3.2 linjaus: Luodaan eurooppalainen akateeminen konsortio, joka liittyy erityisesti 
vihreisiin innovaatioihin. 

 

39. 2.2.3.3 linjaus: Kehitetään Euroopan innovaationeuvosto.  

 

40. Neljän linjauksen ryhmittely 

 

2.1.6.1 linjaus: Korkeampi verotus maille, jotka eivät noudata ympäristönormeja.  

2.2.4.1 linjaus: Verotus suhteessa tuotannon olosuhteisiin (ympäristö- ja työlainsäädäntö).  

2.2.4.2 linjaus: Luodaan tiukemmat säännöt rankaisemaan näitä käytäntöjä rikkovia 

yrityksiä.  

2.2.6.2 linjaus: Vahvistetaan verotusmekanismeja ja palkkioita vähemmän päästöjä 

aiheuttavan kulutuksen edistämiseksi.  

 

41. 2.2.5.1 linjaus: Kasvatetaan EU:ssa louhittujen mineraalimalmien ja raaka-aineiden osuutta.  

 

42. 2.2.5.2 linjaus: Kannustetaan ympäristöystävällisempien louhintamenetelmien 

kehittämiseen.  

 

43. 2.2.6.1 linjaus: Käynnistetään digitaalisten palvelujen energiankulutuksen moratorio ja 

säännellään erityisen ahneita ja ei-kriittisiä käyttötarkoituksia, kuten kryptovaluuttoja ja 

muita kuin korvattavissa olevia tokeneita. 

 

44. Kolmen linjauksen ryhmittely 

  

1.1.7.1 linjaus: Euroopan energiantuotantoa olisi laajennettava ja sisäisiä resurssejamme 

olisi hyödynnettävä paremmin.  

2.2.7.1 linjaus: Kehitetään edelleen uusiutuvaa sähköä (aurinko-, tuuli-, vesivoimaa, 

jätteistä tuotettua biokaasua) EU:ssa.  

2.2.7.3 linjaus: Luodaan eurooppalainen johtava yritys vihreän sähkön tuotannon alalla 

(vihreän sähkön Airbus).  

 

45. 2.2.7.2 linjaus: Käynnistetään eurooppalainen keskustelu ydinenergiasta.  

 

46. 2.2.7.4 linjaus: Sallitaan parempi energian siirto Euroopan unionin sisällä (kaasuputki ja 

muut).  
 

 

2.3 Eurooppalaisten arvojen edistäminen  
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47. 2.3.1.1 linjaus: Tarkistetaan arvot ja normit, joilla varmistetaan idean yhteisomistus kaikissa 

jäsenvaltioissa.  

 

48. 2.3.2.1 linjaus: Toteutetaan tällaisia prosesseja (Euroopan tulevaisuuskonferenssi, johon 

osallistumme) useammin EU:n tasolla.  

 

49. Neljän linjauksen ryhmittely 

 

2.2.1.1 linjaus: Luodaan ja vahvistetaan yhteyksiä EU:n ja paikallisten instituutioiden välillä.  

2.2.1.2 linjaus: Viestitään suoremmin Euroopan kansalaisten kanssa erityisen kanavan 

kautta (esimerkiksi raporttien, eri tiedotusvälineiden kautta) EU:n ilmastopolitiikasta ja 

toteutetuista konkreettisista hankkeista ja aloitteista tiedottamiseksi.  

2.2.1.3 linjaus: Julkaistaan enemmän tilastoja EU:n eri sektoreiden päästöistä ja tehdään 
niistä näkyvämpiä (esimerkiksi edellä mainitun kanavan kautta).  

2.3.2.2 linjaus: Suosittelemme, että EU viestii suoraan Euroopan kansalaisten kanssa 

erityisen kanavan tai viestintäosaston kautta. Annetaan tietoja toteutetuista 

konkreettisista hankkeista ja aloitteista.  

 

50. 2.3.4.1 linjaus: EU:n olisi tarjottava yhtenäinen turvallisuus EU:n rajoilla EU:n periaatteiden 
ja arvojen mukaisesti. Eli ihmisoikeuksia tulisi kunnioittaa riippumatta siitä, mitä ulkorajoilla 

tapahtuu.  

 

51. 2.3.4.2 linjaus: EU:n olisi edistettävä yhteistyötä eri EU:n jäsenvaltioiden kansallisten 

armeijoiden ja Euroopan unionin henkilöstön välillä.  

 

52. 2.3.4.3 linjaus: Suosittelemme, että EU turvaa rajat samalla, kun turvataan säännelty 

muuttoliike.  
 

 

Teema 3: Vahva EU rauhanomaisessa maailmassa  

3.1. Turvallisuus ja puolustus  

 

53. Kolmen linjauksen ryhmittely 

 

3.1.1.1 linjaus: Suosittelemme eurooppalaisen armeijan perustamista olemassa olevien 
Naton strategioiden ja rakenteiden täydentämiseksi.  

3.1.2.1 linjaus: Suosittelemme nykyisen (eurooppalaisen) turvallisuusarkkitehtuurin 

uudelleenjärjestelyä ja olemassa olevien taloudellisten resurssien siirtämistä tehokkaampiin 

sotilasyksiköihin.  

3.1.3.1 linjaus: Suosittelemme tulevien eurooppalaisten asevoimien kehittämistä ja 

rakentamista koordinoidusti Naton kanssa.  

 

54. 3.1.4.1 linjaus: Suosittelemme, että eurooppalaisia asevoimia voidaan käyttää vain 

puolustustarkoituksiin ja että aggressiivinen sotilaallinen käyttäytyminen suljetaan pois.  
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3.2 Päätöksenteko ja EU:n ulkopolitiikka  

 

55. Kahden linjauksen ryhmittely 

 

3.2.1.1 linjaus: Suosittelemme, että Euroopan unioni lopettaisi yksimielisyyden käytön niin monissa 
päätöksissä ja että se käyttäisi sitä vain joissakin, harvoissa, olennaisissa ja kiireettömissä asioissa.  

3.3.1.1 linjaus: Ehdotamme, että EU:n päätöksentekotapaa muutetaan niin, että kaikki päätökset 

tehdään määräenemmistöllä. Kun tämä muutos on tehty, EU voi tutkia uusien maiden 

kotoutushakemuksia ja toimittaa ne määräenemmistöllä päätettäviksi.  

 

56. 3.2.1.2 linjaus: Suosittelemme lisäksi linjauksen 1 toteuttamiseksi, että EU vahvistaa 

demokraattisia rakenteitaan, kuten Euroopan parlamentin roolia näissä prosesseissa.  

 

57. Viiden linjauksen ryhmittely 

 

2.3.3.1 linjaus: Me kansalaisina suosittelemme, että EU luo ”sakkojen ja jäsenetujen rajoitusten 
luettelon”, jotta se voi käsitellä arvojen tai muiden yhteisten sopimusten rikkomisia.  

2.3.3.2 linjaus: Me kansalaisina suosittelemme, että EU panee täytäntöön pakotteita ihmisoikeuksia 

loukkaavia jäsenvaltioita vastaan. Jäsenvaltioiden olisi oltava yksimielisiä seuraamusten suhteen.  

3.2.2.1 linjaus: Suosittelemme, että Euroopan unioni vahvistaa kykyään määrätä seuraamuksia 

jäsenvaltioille tai kolmansille valtioille sekä varmistaa, että nämä pakotteet pannaan täytäntöön.  

5.1.3.2 linjaus: (Taloudellisia) pakotteita olisi asetettava niille EU:n jäsenvaltioille, jotka eivät 
noudata olemassa olevia muuttoliikepolitiikan sääntöjä ja solidaarisuusmekanismeja.  

5.2.1.1 linjaus: Suosittelemme konkreettisia ja kovia rangaistuksia/pakotteita EU:n jäsenvaltioille, jos 

jäsenvaltiot rikkovat ihmisoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta turvapaikkamenettelyjen aikana. 

Esimerkiksi EU:n varoja ei voitaisi maksaa jäsenvaltioille.  

 

3.3 Naapurimaat ja laajentuminen  

 

58. 3.3.1.2 linjaus: Ehdotamme, että jäsenvaltiot määrittelevät yhdessä selkeästi yhteisen 

näkemyksen Euroopan tulevaisuudesta EU:n laajentuessa muihin naapurimaihin.  

 

59. 3.3.2.1 linjaus: Ehdotamme eurooppalaisen kansalaiskasvatuksen perustamista 

jäsenvaltioihin, jotta kansalaiset saisivat enemmän tietoa EU:sta ja sen toiminnasta ja että he 

omaksuisivat eurooppalaiset arvot. EU:n toimielinten olisi ehdotettava tätä eurooppalaista 

kansalaiskasvatusta, joka sitten hyväksytään eri jäsenvaltioissa. 

 

60. 3.3.2.2 linjaus: Ehdotamme EU:n läsnäolon kehittämistä sosiaalisissa verkostoissa erityisesti 
nuoremman yleisön tavoittamiseksi ja väärän tiedon välttämiseksi tiedotusvälineissä.  

 

61. 3.3.3.1 linjaus: Ehdotamme, että EU käyttää enemmän kaupallista painoarvoaan 

diplomaattisuhteissa naapurimaiden kanssa, jotta tietyt jäsenvaltiot eivät joutuisi 

kahdenvälisten paineiden kohteeksi. 
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Teema 4: Muuttoliike inhimillisestä näkökulmasta  
 

4.1. Kotouttaminen  

 

62. 4.1.1.1 linjaus: Suosittelemme EU:ta tukemaan taloudellisesti alkuperämaita niiden 

taloudellisen ja poliittisen kehityksen edistämiseksi, mutta käsittelemään aina jokaisen 

tapauksen yksilöllisesti ja kunkin maan erityispiirteet huomioiden. Asiantuntijoiden olisi 

tunnistettava maat, joissa näitä toimia voitaisiin toteuttaa, ja ohjattava niitä toimia, joita 

kehitetään kentällä. Myös paikan päällä toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa olisi tehtävä 
yhteistyötä avun kanavoimiseksi, koska he tuntevat tilanteen ja kansalaiset hyvin. 

 

63. 4.1.1.2 linjaus: Suosittelemme yhdistämään lähtömaiden muuttoliikkeen tukemisen ja EU:n 

laajentumispolitiikan rajamaiden kanssa.  

 

64. 4.1.1.3 linjaus: Suosittelemme myös itse EU-maiden välisen muuttoliikkeen käsittelemistä 

kriittisenä asiana.  

 

65. 4.1.2.1 linjaus: Suosittelemme EU:lle mallia, joka helpottaa siirtolaisten koulutusta ja 

ammatillista osaamista heidän paluunsa edistämiseksi lähtömaihinsa ja takaa aina, että 

heidän henkensä ei ole vaarassa näissä maissa. On tärkeää kouluttaa heitä lisäämään näiden 

maiden resursseja ja suojelemaan pakolaisia tukemalla heitä uusien taitojen 

oppimisprosessissa.  

 

66. 4.1.2.2 linjaus: Suosittelemme, että Euroopan unioni työstää yhteisiä tasokokeita kaikille 

EU:n sisä- ja ulkopuolisille maille, mikä suosii sekä muuttajia että valtioita itseään.  

 

67. 4.1.2.3 linjaus: Suosittelemme työskentelemään yhteisen työvoimakehyksen parissa 

vakauden varmistamiseksi Euroopan unionissa.  

 

68. 4.1.2.4 linjaus: Suosittelemme Euroopan unionia investoimaan EURESin kaltaiseen malliin, 

joka keskittyy kolmansiin maihin.  

 

69. 4.1.3.1 linjaus: Suosittelemme työstämään erityistä ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevaa 

toimintaprotokollaa, joka käsittelee asiaa ilmastomuuton näkökulmasta. 

 

70. 4.1.3.2 linjaus: Suosittelemme Euroopan unionia pohtimaan, mitä muuttoliikekriisi on ja 

mitä se ei ole, ja määrittelemään jo aiemmin kriteerit, joiden avulla ne voidaan erottaa 

toisistaan ja toimia sen mukaisesti.  

 

4.2 Inhimilliset näkökohdat  

 

71. 4.2.1.1 linjaus: Suosittelemme yhteisen muuttoliikepolitiikan toteuttamista Euroopan 

unionissa.  

 

72. Kuuden linjauksen ryhmittely 

 

4.1.4.1 linjaus: Suosittelemme työskentelemään leimautumisen poistamiseksi.  
4.2.1.2 linjaus: Suosittelemme koulutukseen ja yhteiskunnallisen tietoisuuden lisäämiseen 

muuttoliikkeen alalla keskittyvien toimien toteuttamista jäsenvaltioissa.  

4.3.3.2 linjaus: Hyvin kotoutuneiden muuttajien menestystarinoita on jaettava, ei niinkään 
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kampanjoiden, vaan tapahtumien kautta, joissa muuttajat kertovat tarinoistaan.  

4.3.3.3 linjaus: Olisi pohdittava, miten muuttajia kohtaan kielteisesti suhtautuvat ihmiset 

voidaan tavoittaa.  

5.1.6.3 linjaus: Suosittelemme, että EU lisää ponnistelujaan EU:n kansalaisten 

tiedottamiseksi ja valistamiseksi muuttoliikkeestä ja erottaa selkeästi 
valistuskampanjoissaan eri muuttoliikkeet (tavallinen ja epätavallinen, laillinen ja laiton, 

pakolaiset, turvapaikanhakijat, muuttajat).  

5.2.7.2 linjaus: Valitun EU:n viranomaisen olisi annettava jäsenvaltioille tarkkoja tietoja, 

jotta ne voivat kouluttaa kansalaisia turvapaikkaa hakevien muuttajien alkuperämaan 

kulttuurista ja vakaumuksesta. Tähän olisi käytettävä mediaa.  

 

73. Viiden linjauksen ryhmittely 

 

1.2.5.1 linjaus: Alkuperä- ja läpikulkumaissa, joissa ihmissalakuljettajat ovat aktiivisia, olisi 

oltava parempaa ja intensiivisempää viestintää muuttajien kanssa.  

1.2.8.1 linjaus: Alkuperämaissa olisi oltava parempaa koulutusta ja viestintää mahdollisten 

muuttajien kanssa. Olisi käytettävä monenlaisia viestintäkanavia esitteistä televisioon ja 
sosiaaliseen mediaan.  

1.2.9.1 linjaus: Suosittelemme, että EU:n olisi tiedotettava parempaa elämää etsiville 

elintasopakolaisille (eli ei sotapakolaisille) jo heidän alkuperämaassaan siitä, millainen uusi 

maa todellisuudessa on (odotusten hallinta). EU:n olisi myös investoitava lähtömaan 

infrastruktuuriin ja pakoa haluavien ihmisten elämänlaatuun.  

4.2.2.1 linjaus: Suosittelemme, että EU:hun luodaan yhteinen ja koordinoitu 

tiedotuspolitiikka, joka on suunnattu salakuljettajien uhreiksi mahdollisesti joutuvien 

ihmisten alkuperämaihin.  

5.1.6.4 linjaus: Suosittelemme, että EU tehostaa ponnistelujaan pakolaisvirtojen 

ohjaamiseksi ja hallitsemiseksi. EU:n olisi esimerkiksi yritettävä neuvoa pakolaisia 
pakenemisen aikana realistisista mahdollisuuksista tulla hyväksytyiksi, asiaan liittyvistä 

laeista, säännöistä ja menettelyistä EU:hun pääsyä varten sekä muista vaihtoehdoista.  

 

74. 4.2.2.3 linjaus: Suosittelemme, että laillisia, humanitaarisia teitä ja kulkuvälineitä luodaan 

järjestelmällisesti kriisialueilta tuleville pakolaisille. Samalla on tarpeen luoda kriteerit, joiden 

avulla voidaan varmistaa, että heidän saapumisensa Euroopan unioniin on perusteltua. 
Luettelo ensisijaisista toimista. 

 

75. 4.2.2.5 linjaus: Suosittelemme kiinnittämään enemmän huomiota ihmissalakuljetuksen 

torjuntaan. Vahvistetaan kansainvälistä turvallisuutta ja tiedustelupalvelua tällä toiminta-

alueella. Lisätään rahoitusta Europolille ja muille virastoille. Tarvitaan erityisiä instituutioita, 

jotka käsittelevät ihmisten salakuljetusta rajojen yli.  

 

76. 4.2.3.1 linjaus: Suosittelemme toimimaan maailmanlaajuisesti, ei vain EU:n tasolla. Tehdään 
yhteistyötä maiden kanssa maailmanlaajuisesti. Luodaan hyvin toimivien keskusten 

verkosto, jossa ihmisillä on hyvät olosuhteet, joissa he viipyvät lyhyen aikaa ja he saavat 

konkreettista apua kotoutuakseen nopeasti ja aloittaakseen uuden elämän.  
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4.3. Muuttoliikkeen syihin puuttuminen  

 

77. Kahden linjauksen ryhmittely 

 

4.3.1.1 linjaus: Kaikissa maissa on varmistettava läheinen henkilökohtainen tuki muuttajille 
kotoutumisen aikana.  

4.3.1.2 linjaus: Muuttajille on tarjottava nopeasti kielikursseja.  

 

78. 4.3.1.3 linjaus: ”Gettoja” ei enää pitäisi olla. Muuttajien pitäisi elää hajallaan. Etenkin 

kouluissa olisi oltava parempi sekoitus oppilaita. Romanien epäonnistuneesta 

kotoutumisesta saatuja kokemuksia olisi arvioitava. Niistä olisi otettava oppia.  

 

79. 4.3.1.4 linjaus: Pakolaisia olisi tuettava asettumisessa sinne, missä heillä on sopivia 

työmahdollisuuksia. Tätä tarkoitusta varten olisi luotava alusta, jolla voidaan tallentaa ja 

sovittaa yhteen pakolaisten ammattitaitoiset työntekijäprofiilit ja alueellinen 

ammattitaitoisten työntekijöiden kysyntä.  

 

80. 4.3.2.2 linjaus: Seuraavia yhtenäisiä laillista muuttoliikettä koskevia vaatimuksia olisi 

sovellettava EU:ssa: Kohdekielen tai englannin kielen B 1 tai B 2 kielitaito sisäänpääsyssä tai 

pakolliset kielikurssit maahantulon jälkeen + ammattipätevyys, jota todistettavasti tarvitaan 

EU:ssa (pätevyys on tarkastettava) + henkilökohtainen lausunto opiskelun tavoitteesta ja 

muuttoliikkeen kestosta. 

 

81. 4.3.3.1 linjaus: Mahdollisuuksia henkilökohtaisiin kohtaamisiin olisi luotava.  

 

82. Neljän linjauksen ryhmittely 

4.3.4.1 linjaus: Muuttajien elin- ja majoitusoloja on parannettava merkittävästi.  
4.3.4.2 linjaus: Muuttajilla olisi oltava mahdollisuus valittaa huonoista elin- ja 

majoitusoloista.  

5.2.7.1 linjaus: Suosittelemme, että otettaisiin käyttöön EU:n laajuinen ohjelma, joka 

tiedottaa turvapaikanhakijoille työ- ja asumismahdollisuuksista heti turvapaikanhakijoiden 

saapuessa.  

5.2.9.1 linjaus: Uskomme, että turvapaikanhakijoiden auttamiseksi olisi toteutettava 

ohjelmia, mukaan lukien tuet heidän sopeuttamisekseen tai kotouttamisekseen. 

Painopisteenä on tällöin perusasuminen ja koulutus.  

 

 

Teema 5: EU:n laajuinen vastuullisuus ja solidaarisuus  
 
5.1. Muuttoliikkeen jakaminen  

 

83. Neljän linjauksen ryhmittely 

 

1.2.4.1 linjaus: Muuttoliikehakemusten käsittelymenettelyjä olisi nopeutettava.  
4.2.2.4 linjaus: Suosittelemme turvapaikkamenettelyjen nopeuttamista. Varmistetaan 

turvallinen paluu alkuperämaahan, jos on todellinen tarve lähettää henkilö takaisin. 

Tarjotaan turvallisuutta paikassa, johon lähetetyn henkilön on palattava. Varmistetaan, 

että henkilö haluaa tulla lähetetyksi takaisin, se on turvallista hänelle, ja otetaan selvää, 

millaisiin oloihin hän palaa. On varmistettava, että kotoutuminen on mahdollista, jotta ei 
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lähetetä alkuperämaahansa ihmisiä, jotka eivät halua palata takaisin.  

4.3.2.1 linjaus: Turvapaikkahakemusten käsittelyä olisi nopeutettava. 

Tutkimusmenettelyjen laatu on kuitenkin taattava. Viranomaisten käyttöön olisi siksi 

saatava lisää henkilöstöä. EU:n olisi otettava oppia Yhdysvaltojen tehokkaista 

seulontamenettelyistä.  
5.1.1.1 linjaus: Maiden, joihin pakolaiset saapuvat (saapujamaat), olisi saatava enemmän 

tukea, jotta turvapaikkahakemukset voitaisiin käsitellä nopeasti ja tehokkaasti. 

Saapujamaita olisi myös tuettava, jotta ne pystyisivät tarjoamaan asianmukaisen 

infrastruktuurin turvapaikanhakijoiden majoittamiseksi. EU:n toimielimen olisi otettava 

tämä tehtävä ja sen koordinointi hoitaakseen mm. (perustettavalla) EU:n 

muuttoliikeministeriöllä.  

 

84. Kahdeksan linjauksen ryhmittely 

 

1.2.6.1 linjaus: Dublin-järjestelmää olisi uudistettava ja siirtolaiset olisi jaettava 

tasaisemmin EU:n jäsenvaltioiden kesken vastaanottavien maiden kapasiteetin ja 

taloudellisen suorituskyvyn mukaan.  
4.2.2.2 linjaus: Suosittelemme Dublinin yleissopimuksen tarkistamista. Toimia tulisi tehdä 

enemmän Euroopan tasolla, ei jäsenvaltioiden tasolla.  

5.1.1.2 linjaus: Turvapaikkahakemukset olisi jätettävä suoraan EU:n tasolla, ei jäsenmaiden 

tasolla.5.1.2.1 linjaus: Pakolaisten (sekä turvapaikan saaneiden että kielteisen päätöksen 

saaneiden) jakamiseksi olisi löydettävä jakokaava EU:n jäsenvaltioiden kesken – ottaen 

huomioon EU:n jäsenvaltioiden yksilölliset olosuhteet ja (taloudelliset) valmiudet.  

5.1.3.1 linjaus: Olisi otettava käyttöön ja pantava täytäntöön kiintiöt, jotka määrittelevät 

pakolaisten määrän jäsenvaltiokohtaisesti EU:ssa – jäsenvaltioiden (taloudellisten) 

valmiuksien perusteella.  

5.2.2.1 linjaus: Suosittelemme luomaan yhtenäiset säännöt ja kriteerit 
turvapaikkamenettelyille EU:ssa.  

5.2.5.2 linjaus: Uskomme, että Dublinin sopimus ei ole enää käytännöllinen tai hyödyllinen 

kotouttamisen kannalta. Suunnitellun kotouttamis- ja maahanpääsypolitiikan on oltava osa 

kaikkia uusia sopimuksia. Se ei ole enää tarkoituksenmukainen ja on vanhentunut sekä 

perustuu siihen, että turvapaikanhakijat jätetään hoitamaan omia asioitaan. Dublinin 

sopimusta ei tulisi muuttaa, vaan se on korvattava kokonaan.  

5.2.8.1 linjaus: Suosittelemme, että luotaisiin vakaa oikeudellinen kehys 

turvapaikanhakijoiden ja -hakemusten oikeudenmukaisen ja tasapuolisen jakamisen 

mahdollistamiseksi. Olisi luotava tehokkaampi järjestelmä, jossa EU antaa ohjeita 

jäsenvaltioille.  

 

85. 5.1.6.1 linjaus: Suosittelemme, että EU:n virastot koordinoivat paremmin 

turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tasapuolista jakautumista (= laiton muuttoliike) EU:n 

jäsenvaltioiden sisällä.  

 

86. 5.1.6.2 linjaus: Suosittelemme, että EU toimii kriisiprosesseissa ennakoivasti ja 
mahdollistavasti eikä reagoi saapuviin pakolaisvirtoihin pelkästään EU-valtioiden rajoilla.  

 

87. 5.1.7.1 linjaus: Suosittelemme, että laittomasta muuttoliikkeestä erityisesti kärsiville maille 

osoitetaan enemmän rahaa ja operatiivista tukea. Yksittäisten jäsenvaltioiden 

maksuosuuksien määrää olisi mitattava objektiivisin kriteerein (esim. BKT, asukasmäärä jne.) 

ja EU:n olisi tutkittava mahdollisuuksia kerätä rahaa rahoitusmarkkinoilta 

(pääomamarkkinoilta) taakanjaon rahoittamiseksi (ja siten myös edistää esim. 

kotouttamishankkeita, pakolaisten hoitoa jne.).  
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88. 5.1.7.2 linjaus: EU:n kansalaisten mielipide olisi otettava paremmin huomioon ja pyrittävä 

enemmän yhteisymmärrykseen ja hyväksyntään EU:n kansalaisten keskuudessa, kun kyse on 
niinkin tärkeästä aiheesta kuin muuttoliike. 

 

89. 5.1.8.1 linjaus: Suosittelemme, että jäsenvaltioiden laillista maahanmuuttoa koskevasta 

muuttoliikepolitiikasta tehtäisiin vapaampaa ja läpinäkyvämpää.  

 

5.2. Yhteinen lähestymistapa turvapaikka-asioihin  

 

90. 5.2.3.1 linjaus: Pakolaisille, joilla on todennäköisimmin oikeus turvapaikkaan EU:ssa, olisi 

myönnettävä yksinkertaistettu pääsy turvapaikkamenettelyihin, esim. suoraan 

kotimaassaan.  

 

91. Kolmen linjauksen ryhmittely 

 

5.2.2.2 linjaus: Suosittelemme EU:n korkean tason toimielimen perustamista huolehtimaan 

turvapaikkakysymyksistä ja varmistamaan, että ne hoidetaan johdonmukaisesti ja 

oikeudellisesti luotettavalla tavalla. Tämän toimielimen olisi määriteltävä, mitä 
alkuperämaita voidaan pitää ”turvallisina” ja mitä ”turvattomina”.  

5.2.3.2 linjaus: Suosittelemme EU:n tasolla toimivan korkeamman tason toimielimen 

perustamista tai vaihtoehtoisesti Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston 

vahvistamista. Kyseisen korkean tason toimielimen olisi pystyttävä käsittelemään 

turvapaikkahakemuksia yhtenäisesti kaikkialla EU:ssa.  

5.2.11.1 linjaus: Suosittelemme keskitetyn organisaation perustamista hoitamaan kaikkia 

turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita. Olisi perustettava kattojärjestö, jolla on riittävästi 

resursseja. Tarvittaisiin keskusjärjestö, joka valvoo, koordinoi ja hallitsee kaikkea.  

 

92. 5.2.5.1 linjaus: Uskomme, että turvapaikanhakijat olisi kotoutettava kokonaisvaltaisesti 

yhtenäisemmällä ja organisoidummalla tavalla.  

 

93. 5.2.6.1 linjaus: Suosittelemme, että luodaan uusi sopimus/oikeudellinen kehys, joka 

kuvastaa nykyaikaamme. Kotouttamiseen liittyvät kysymykset olisi otettava esille 

alkuvaiheessa, koska ne olisi käsiteltävä jo varhain.  
 

94. 5.2.10.1 linjaus: Suosittelemme, että jokainen EU-maa soveltaa arviointi-

/hyväksymisprosessia tasapuolisesti käyttämällä kaikkia yhteisiä resursseja.  

 

95. Kolmen linjauksen ryhmittely 

 

5.2.12.1 linjaus: Erityinen keskus tai keskuksia haavoittuvassa asemassa olevien ilman 

huoltajaa saapuvien alaikäisten ja/tai orpojen tarpeiden huomioon ottamiseksi olisi 

perustettava välittömästi heidän saavuttuaan EU:hun.  

5.2.12.2 linjaus: Suosittelemme, että alaikäisille tarjotaan erityisiä koulutus- ja 

terveysohjelmia heti, kun se on käytännössä mahdollista.  
5.2.12.3 linjaus: Suosittelemme, että ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten hoitoa varten 

perustetaan sijaispalveluita. Tämän pitäisi tapahtua ripeästi. Tukea olisi tarjottava 

halukkaille sijaisperheille. 
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