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YHTEENVETO 

 

EU:n rooli maailmassa -työryhmä 

 
Puheenjohtaja: Hans Dahlgren Clément Beaunen kutsusta, koska Beaune pystyi 

osallistumaan kokoukseen vain ensimmäisen 20 minuutin ajan kiireellisen 

ministerikokouksen vuoksi 

 

17. joulukuuta 2021 klo 11.00–13.00 

 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

 

Kokous pidettiin täysin etänä. Beaune toivotti osallistujat tervetulleiksi ja teki yhteenvedon 

työryhmän keskeisistä aiheista ennen puheenjohtajuuden luovuttamista Dahlgrenille. 

 

Dahlgren käsitteli ensin kokouksen rakennetta eli sitä, että hän asettaisi puheenvuoroissa 

etusijalle kansalaispaneelien osallistujat ja antaisi heille myös mahdollisuuden esittää ns. 

sinisen kortin kysymyksiä muille puhujille ja päinvastoin. Tämän jälkeen hän pyysi 

eurooppalaisen kansalaispaneelin tiedottajaa Mansef Camposia ja muita kyseisen paneelin 

jäseniä käyttämään puheenvuoron ja esittelemään keskeisiä aiheita ja kiinnitti huomiota 

monikielisen digitaalisen foorumin sisältöä koskevaan väliraporttiin. 

 

2. Keskustelui 

 

Kansalaispaneelien edustajat käsittelivät seuraavia keskeisiä aiheita: 

 

• EU:n strateginen riippumattomuus. 

• EU:n on uskottavasti vahvistettava ja levitettävä arvojaan eli demokratiaa, 

ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta.  

• EU:n kauppapolitiikan taloudellinen puoli (mm. EU:ssa tuotettuja tuotteita haluavien 

ostajien ostovoiman parantaminen), poliittinen puoli (EU:n arvojen puolustaminen, 

pakotteiden käyttö) ja ympäristöpuoli (kestävyys, jätteiden viennin lopettaminen 

EU:sta). 

• EU:n energiaomavaraisuus ja hiilestä irtautuminen kansainvälisessä 

toimitusketjussa. 

• EU:n vahvojen rajojen ylläpitäminen. Frontexin vahvempi ja avoimempi toiminta, joka 

ei perustu pelkästään jäsenvaltioiden kutsuun; Frontexin olisi varmistettava, että 

rajavalvonta on yhdenmukaista EU:n kaikilla rajoilla. 
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• Suhteet naapurimaihin ja lähiympäristön maihin. Pienempien maiden 

kunnioittaminen. 

• EU:n arvojen vahvistaminen sekä sisäisesti että ulkoisesti. 

• Keskittyminen kaikkien maahanmuuttajien kotouttamiseen ja eurooppalaisten arvojen 

vahvan tuntemuksen iskostamiseen. 

• Erilaiset näkemykset turvallisuudesta ja puolustuksesta hybridikonfliktien 

aikakaudella: eurooppalaisen armeijan sotilaalliset valmiudet ja konsepti. 

Yhteisymmärrys siitä, että investoidaan enemmän puolustukseen, koska kaikki maat 

eivät ole Naton jäseniä. 

• Tiettyjen asioiden päätöksenteon tehostamiseksi määräenemmistöpäätökset sen 

sijaan, että käytössä olisi yksimielisyysvaatimus. 

• Laajentuminen: on varmistettava, että uudet jäsenet kunnioittavat EU:n arvoja, 

oikeusvaltioperiaatetta ja vähemmistöjä. Julkinen keskustelu ja tiedon jakaminen 

laajentumispolitiikoista ja -ponnisteluista – EU:n kansalaisten olisi ymmärrettävä 

hieman enemmän, mitä laajentuminen tarkoittaisi EU:lle, ja he haluaisivat myös 

tietää, muuttuisiko jokin politiikka siten, että nykyiset EU:n jäsenet noudattaisivat 

sitten paremmin normeja ja sääntöjä, joista on sovittu unioniin liittymisen yhteydessä. 

• Sovittelua olisi tarjottava maille, jotka ovat eri mieltä menettelyjen aikana, jotta 

vähemmistö- ja enemmistöryhmät saataisiin lähemmäs konsensusta. Painopiste on 

päätöksenteon nopeuttamisessa ja erityisesti yksimielisyysvaatimuksen 

poistamisessa. 

 

Vastauksena konferenssin muiden osa-alueiden edustajat käsittelivät muun muassa 

seuraavia aiheita: 

 

• EU:n on toimittava maailmanlaajuisesti aktiivisesti eikä se voi olla passiivinen. Sen 

on luotava strategisia kumppanuuksia ja luotava maailma, jossa se haluaa elää. 

Suhdetta Yhdysvaltoihin korostettiin. 

• Keskittyminen EU:n arvoihin ja oikeusvaltioperiaatteeseen ulkopolitiikassa, mukaan 

lukien yksinvaltaisuuden torjuminen. 

• Eriävät näkemykset EU:n armeijasta ja kysymys siitä, kuka tämän armeijan ylin 

komentaja olisi. 

• EU:n suhteet Natoon: syvemmät yhteydet vai enemmän autonomiaa? 

• Yksimielisyyden vaihtoehtona voisi olla määräenemmistöpäätös tai uudet 

kynnysarvot, kuten ”yksimielisyys miinus yksi”. 

• Kauppapolitiikka: meidän olisi aloitettava ratifioimalla tekemämme sopimukset. 

• Lisäksi korostettiin keskeisiä kansainvälisiä kysymyksiä, kuten käynnissä olevia 

brexitin jälkeisiä neuvotteluja ja Venäjän toimia alueella. 

 

 

Keskustelun aiheena olivat myös työryhmän rakenne jatkossa sekä materiaalien ja halutun 

kaltaisen lopputuotteen aikaansaaminen. 

o Jäsenet peräänkuuluttivat selkeää rakennetta ajankohtaisten aiheiden ja 

tuotosten osalta. 

o Kansalaiset mainitsivat myös kokouksia edeltävän lisävalmistelun ja 

paremman suunnittelun tarpeen. 
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3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

 

Dahlgren korosti pyrkivänsä aktiivisesti tekemään työryhmästä tuottavan ja merkityksellisen. 

Keskustelu oli ollut hyödyllinen, mutta seuraavaan kokoukseen mennessä saadut 

kansalaispaneelien erityissuositukset mahdollistavat jäsennellymmän keskustelun, jolla 

pyritään saamaan aikaan mielekkäitä tuloksia konferenssin täysistunnolle. Hän on sitoutunut 

varmistamaan, että työryhmän jäsenten välinen viestintä on selkeää ja että 

kansalaisosallistujia valmistellaan asianmukaisesti.  

 

Ehdotettiin mahdollisuutta perustaa työryhmän jäsenille WhatsApp-ryhmä. Dahlgren 

vakuutti, että mahdollisuutta perustaa tällainen ryhmä ennen joulua harkitaan. 

 

 

 
i Puheenvuorot jakautuivat seuraavasti: 
 

Eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajat: 14  

Kansallisten paneelien ja tapahtumien edustajat: 2 

Kansalaisyhteiskunta (työmarkkinaosapuolet, AK, ETSK): 4 

Neuvosto: 5 

Kansalliset parlamentit: 8 

EP: 2  

Komissio: 0 

 
Sukupuolten edustus: 24 miestä, 12 naista 

 


