
 

1 
 

 
YHTEENVETO 
EU:n rooli maailmassa -työryhmä 
 
Puheenjohtajana Hans Dahlgren, Ruotsin eurooppaministeri 
21. tammikuuta 2022 klo 14.00–16.00 
 
 
 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja Dahlgren avasi hybridikokouksen etänä Tukholmasta ja pyysi konferenssin yhteisen 
sihteeristön Richard Corbettia avustamaan häntä puheenvuorojen myöntämisessä kokoussalissa. 
Hän muistutti, että oli tätä kokousta valmistellessaan kannustanut kansalaisjäseniä esittämään 
keskustelua varten aiheita ja kysymyksiä. Hän oli jakanut nämä esityslistan mukana. Annettujen 
ehdotusten perusteella hän esitti keskustelun (joka järjestetään ennen kuin kansalaispaneeleilta 
saadaan konkreettisia suosituksia) jakamista kolmeen puolen tunnin pituiseen osa-alueeseen, joissa 
työryhmän kansalaisjäsenillä olisi etusija: 
 
Osa-alue 1: Omaehtoisuus ja vakaus 
Osa-alue 2: EU kansainvälisenä kumppanina 
Osa-alue 3: Vahva EU rauhanomaisessa maailmassa 
 
 
2. Lyhyt esittely EU:n kansainvälisen tason välineistä ja toimielimistä 
 
Koska EU:n korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja Josep Borrell ei voinut osallistua 
työryhmän kokoukseen, piti puheenjohtaja itse esittelyn, jossa kertoi EU:n ulkosuhteiden keskeisistä 
osa-alueista, niiden toiminnasta ja päätösten tekemisestä. 
 
 
3. Keskustelui 
 
Osa-alue 1: Omaehtoisuus ja vakaus 
(neljä kansalaisilta saatua kysymystä)  
 
Kansalaiset nostivat esille käsitteen EU:sta vahvana kaupan alan ja poliittisten suhteiden 
kansainvälisenä kumppanina, joka hyödyntää kollektiivista vahvuuttaan eurooppalaisten arvojen 
edistämiseksi ulkomailla, ja jonka kauppapolitiikka varmistaa, että ihmisoikeudet ja sosiaaliset arvot 
sekä ympäristöarvot ovat keskeisellä sijalla kaikissa sen toimissa. Myös kukoistava kaupankäynti 
muiden suurten toimijoiden (kuten Kiinan ja Yhdysvaltojen) kanssa koettiin kiinnostavaksi. Lisäksi 
mainittiin tarve vahvemmalle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle ottaen huomioon mahdollisten 
yhteisjoukkojen harkitseminen ja tarve yhteisille kyberturvallisuuden toimenpiteille.  
 
 Näihin vastaamiseksi keskustelussa keskityttiin: 

• tarpeeseen hyödyntää kauppasopimuksia 
• tarpeeseen varmistaa raaka-aineiden ja energian omavaraisuus 
• elintarvikehuoltoon 
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• Euroopan unionin ulkopoliittiseen diplomatiaan sekä Euroopan ulkosuhdehallinnon ja 
korkean edustajan työhön 

 
Puheenjohtaja Dahlgren teki keskustelusta yhteenvedon ja muistutti, että lausuntoon liittyvät toimet 
on kirjattava raporttiin, jossa kuvaillaan kansalaisten ehdotuksia. Sen olisi oltava ajan tasalla ja 
perustuttava kansalaisten esittämiin kysymyksiin.  
 
Osa-alue 2: EU kansainvälisenä kumppanina 
(kaksi kansalaisilta saatua kysymystä, painopiste arvoissa ja normeissa) 
 
Kansalaiset nostivat esille tarpeen valvoa ja varmistaa, että nykyisiä sääntöjä noudatetaan 
paremmin. Lisäksi pohdittiin, että asiantuntijalausuntoja tarvitaan enemmän, jotta kansalaisia voidaan 
tiedottaa paremmin tietyistä aiheista. 
 
Keskustelussa painotettiin useita tavoitteita: 

• Globaalina toimijana EU voi saada aikaan muutoksia kansainvälisellä tasolla (Pariisin 
ilmastosopimus on esimerkki siitä, kuinka EU voi käyttää kollektiivista vahvuuttaan 
vaikuttaakseen Yhdysvaltoihin ja Kiinaan). Kauppasopimusten avulla voidaan myös edistää 
muutosta ja perusihmisoikeuksien suojelun parempaa noudattamista 

• on toimittava esimerkkinä, suhtauduttava vihreän kehityksen ohjelmaan vakavasti ja 
pysyttävä sitoumuksissa 

• Sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen on oltava EU:n keskeinen tavoite 
• EU:n olisi hyödynnettävä säädösvaltaansa maailmanlaajuisena suunnannäyttäjänä 
• EU:n on toimittava sekä maailmanlaajuisesti että paikallis- ja naapuruustasoilla  

 
Osa-alueen 2 lopuksi puheenjohtaja totesi: EU:n arvojen edistämiseksi maailmanlaajuisesti on monia 
keinoja, mutta haasteena on se, että harvat ovat tietoisia kaikista näistä keinoista.  
 
Osa-alue 3: Vahva EU rauhanomaisessa maailmassa 
 
Kansalaiset olivat edelleen kiinnostuneita Frontexista, sen toiminnasta sekä siitä, kuinka sitä 
voitaisiin hyödyntää enemmän. Työryhmän jäsenet korostivat keskustelussa erityisesti: 

• yhteisen kannan tarvetta monilla osa-alueilla kuten vero- ja liiketoimintasäädöksissä 
• Länsi-Balkanin maiden osallistumisen tärkeyttä  
• uusien jäsenten liittymisen ja Schengen-alueen laajentamisen tarvetta  
• tarvetta EU:n puolustusvoimille ja/tai Naton kanssa tehtävän yhteistyön vahvistamiselle tai 

EU:n puolustusrahaston ja nopean toiminnan kapasiteetin perustamiselle 
• määräenemmistöpäätösten tarvetta päätöksenteon nopeuttamiseksi ja 

yksimielisyysvaatimuksen aiheuttaman EU:n lamaantumisen välttämiseksi 
 
 
4. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja Dahlgren kiitti työryhmän jäseniä ja erityisesti kansalaisjäseniä heidän 
osallistumisestaan. 
 
Puheenjohtaja kertoi välittävänsä asiaa käsittelevälle johtokunnalle ehdotuksen siitä, että suositukset 
luokiteltaisiin (”liikennevalojärjestelmä”) sen mukaan, kuinka helposti ne voidaan toteuttaa. Hän 
kuitenkin korosti, että tällaisista luokituksista on usein vaikea päästä sopimukseen. Puheenjohtaja 
painotti, että kansalaisten edustajien on tarpeen ottaa enemmän osaa tähän keskusteluun.  
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Hän ilmoitti, että viimeinen eurooppalainen kansalaispaneeli aiheesta järjestetään Maastrichtissa 
11.–13. päivä helmikuuta. Seuraavassa täysistunnossa paneeli saattaa päätökseen sen esittelyä 
koskevat suositukset. Työryhmän seuraava kokous järjestetään perjantaina 11. maaliskuuta. 
Kokouksen pohjana käytetään eurooppalaisen kansalaispaneelin tuloksia. Keskustelua voidaan 
jatkaa työryhmän WhatsApp-ryhmässä 11. maaliskuuta järjestettävään kokoukseen saakka. 
 

 
i Puheenvuorot jakautuivat seuraavasti: 
 
Eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajat: 9 
Kansallisten paneelien ja tapahtumien edustajat: 4 
Kansalaisyhteiskunta (työmarkkinaosapuolet, AK, ETSK): 6 
Neuvosto: 4 
Kansalliset parlamentit: 11 
EP: 7 
Komissio: 0 
 
Sukupuolten edustus: 30 miestä, 11 naista 
 


