
 

 

 
LUONNOS YHTEENVEDOKSI 

 
EU:n rooli maailmassa -työryhmä 

Puheenjohtaja: Asees Ahuja (SE), 25. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.30 ja 14.00–16.00 
 

Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, Ruotsin pääministerin kansliapäällikkö Asees Ahuja tervehti ryhmää ja otti virallisesti vastaan 
työryhmän puheenjohtajuuden Ruotsin EU-asioiden ministerin Hans Dahlgrenin sijaisena. Hän korosti tämän 
prosessin kansalaislähtöisyyttä ja sitä, että hänen tehtävänään puheenjohtajana Ruotsin hallituksen antamin 
valtuuksin oli fasilitoida ryhmän keskusteluja. Hän myös ilmoitti osallistujille, että ministeri Dahlgren seuraa 
edelleen tiiviisti työryhmän keskusteluja ja konferenssia ja jatkaa konferenssin johtokunnan jäsenenä. 

Puheenjohtaja Ahuja esitteli asiakirjat, jotka toimivat keskustelujen pohjana, ja vastasi menetelmää ja 
seuraavia vaiheita koskeviin huolenaiheisiin. Päästyään yksimielisyyteen siitä, miten asiassa edetään, ryhmä 
totesi, että kansalaisten suositusten olisi oltava ryhmän tuotosten ytimessä. Sihteeristö ja 
kansalaiskomponentti ottavat vastuun mahdollisesta uudelleenlaatimisesta työryhmän tuotosten pohjalta, ja 
tämä työ oli jo aloitettu ennen kokousta. 

Työryhmän tiedottaja Mansef Campos käytti seuraavaksi puheenvuoron ja esitteli kansalaisten määrittämät 
viisi klusteria ja niitä koskevat sihteeristön laatimat alustavat ehdotusluonnokset: 

Klusteri I: EU:n riippuvuuden vähentäminen ulkomaisista toimijoista 
Klusteri II: Normien määrittely EU:ssa ja sen ulkopuolella 
Klusteri III: Päätöksenteko ja yhteenkuuluvuus unionissa 
Klusteri IV: EU:n avoimuus ja sen suhteet kansalaisiin ja jäsenvaltioihin 
Klusteri V: EU:n rooli vahvana toimijana maailmassa 
 

Klusteri I 

EU:n riippuvuuden vähentämisessä ulkomaisista toimijoista painopisteenä oli strateginen riippumattomuus. 
Kansalaiset korostivat, että muiden komponenttien on annettava panoksensa kaikkiin ehdotuksiin. Tiedottaja 
esitteli sitten kansalaisten tämänhetkiseen klusteriin toivomat muutokset ja lisäykset (samoin tehtiin 
myöhemmin kaikkien seuraavien klusterien kohdalla). Kansalaiset korostivat tarvetta tarkastella tätä klusteria 
vihreän siirtymän yhteydessä. 

Työryhmän jäsenet muista komponenteista toivat ensin esille joitakin huolenaiheita ja kysymyksiä ryhmän 
työmenetelmien suhteen. Ensimmäisessä kokouksessaan työryhmän virallisena puheenjohtajana Ahuja 
käsitteli työryhmän jäsenten kaikkia tärkeimpiä huolenaiheita. Hän korosti jälleen, että kansalaiset ovat 
päävastuussa tässä prosessissa – mutta kaikki komponentit saavat toki äänensä kuuluviin. Prosessissa oli 
nyt tultu tähän vaiheeseen, ja komponentteja kehotettiin ilmaisemaan mielipiteensä tämänhetkisistä 
ehdotuksista mahdollisimman konkreettisesti kokouksessa ja myös tekemään kirjallisia ehdotuksia yhteiselle 
sihteeristölle, jotta ne voidaan sitten sisällyttää ja esitellä tiedottajalle. Kansalaiset pidetään 
laadintaprosessin keskiössä, sillä he hyväksyvät mahdolliset muutokset koordinoidusti sihteeristön kanssa. 
Mahdolliset eriävät näkemykset voidaan esittää avoimesti. Monet työryhmän jäsenet reagoivat myönteisesti 
tähän ajatustenvaihtoon ja ilmaisivat ymmärtävänsä, että oli vielä aikaa vaikuttaa ehdotuksiin ja muokata 
niitä kansalaisten kanssa. 

Tämän klusterin toimintapoliittisten kysymysten osalta muut ryhmän jäsenet korostivat tutkimus- ja 
kehitystoiminnan merkitystä sekä tarvetta monipuolistaa toimitusketjuja kestävänä keinona EU:n yrityksille 
edetä asiassa. Muut jäsenet korostivat tarvetta lopettaa EU:n riippuvuus fossiilisista polttoaineista, erityisesti 



 

 

EU:n ulkopuolelta tuotavista polttoaineista. Useat jäsenet totesivat, että oli tarpeen seurata keskusteluja 
muissa työryhmissä, joissa on päällekkäisyyksiä, jotta voitiin varmistaa yhdenmukainen lähestymistapa. Yksi 
jäsen korosti, että ehdotuksessa oli otettava huomioon korkeiden hintojen vaikutus haavoittuvassa 
asemassa oleviin ryhmiin. Muut jäsenet painottivat tarvetta punnita avoimen globaalin talouden etuja, ja 
kansalaiset korostivat, että tässä klusterissa ei ole kyse siitä, että EU sulkeutuu muusta maailmasta, vaan 
pikemminkin siitä, että se toimii strategisesti ollakseen johtoasemassa maailmassa. Omavaraisuus ja 
toimitusten monipuolisuus olivat kumpikin mahdollisia välineitä, jotka olivat tarkoituksenmukaisia kyseisillä 
aloilla, samoin kuin mahdollisuus tuontikaasun ja -energian yhteisostoihin. 

Klusteri II 

Normien määrittelyssä EU:ssa ja sen ulkopuolella painopisteenä olivat ympäristönsuojelutoimet, 
ihmisoikeudet sekä sen pitäminen mielessä, miten tavarat valmistetaan, ennen hankintaa ja ostoa. Jäsenet 
korostivat EU:n laajuista prosessia, jossa kansalaisille voidaan tiedottaa kaupan eettisistä vaikutuksista, 
sekä sitä, että EU:n on otettava johtoasema yritysten yhteiskuntavastuun alalla. Kansalaisten ja muiden 
jäsenten välillä käytiin keskusteluja sen selvittämiseksi, voitaisiinko tiettyjä ehdotusluonnoksia muuttaa tai 
siirtää toiseen paikkaan. Korostettiin, että EU:n olisi otettava johtoasema ihmisoikeuksien edistämisessä 
rajojensa sisällä ja niiden ulkopuolella. Oli niin ikään tärkeää tunnustaa kaupan rooli kehitysmaille. 

Klusteri III 

Keskustelu päätöksenteosta ja yhteenkuuluvuudesta EU:ssa keskittyi siihen, että yksimielisyydestä 
siirryttäisiin määräenemmistöpäätöksentekoon, sekä siihen, olisiko oltava poikkeuksia, joissa yhä 
edellytettäisiin yksimielisyyttä. Lisäksi mainittiin tarve toimia nopeammin kansainvälisen kriisin sattuessa ja 
omaksua tasapuolinen lähestymistapa laajentumiseen. Ryhmän jäsenet selvittivät ja tarkastelivat lähemmin 
määräenemmistöpäätöksentekoa. Eräät jäsenet mainitsivat myös määräenemmistöpäätöksenteon 
mahdollisia haittoja ja totesivat, että se saattaisi vähentää pienempien maiden vaikutusvaltaa merkittävissä 
päätöksissä tai heikentää unionin yhtenäisyyttä päätösten takana. Tämän työryhmän yhteydessä suositettiin, 
että täsmennettäisiin, että määräenemmistöpäätöksiä toivottiin erityisesti ulkoasioiden ja turvallisuuden 
alalla, kun taas muut työryhmät tarkastelisivat asiaa muilla aloilla. Laajentumisen yhteydessä otettiin 
puheeksi tarve harkita eriytettyä yhdentymistä. Kansalaiset painottivat, etteivät he yrittäneet estää uusia 
jäseniä liittymästä EU:hun vaan että he pikemminkin halusivat, että EU pyrkisi lujittamaan yhtenäisyyttään ja 
päätöksentekokykyään nykyisten valtioiden keskuudessa, jotta se olisi vakaampi ja vahvempi järjestö 
ottaessaan vastaan uusia jäseniä. Kansalaiset päättivät muotoilla tämän ehdotuksen uudelleen, jotta tämä 
sanottaisiin mahdollisimman selvästi. 

Klusteri IV 

Kansalaiset korostivat tarvetta keskittyä tiedottamiseen, koulutukseen ja kansalaisten osallistumiseen, kun 
on kyse EU:sta ja sen roolista maailmassa. Kansalaiset korostivat myös tarvetta muuttaa vielä nykyisen 
ehdotuksen sanamuotoa, jotta se heijastelisi paremmin heidän toivettaan, että EU:sta tulee avoin ja se on 
vuorovaikutuksessa kansalaisiin. Tätä klusteria koskevassa keskustelussa puhuttiin siitä, oliko tätä asiaa 
tarkoituksenmukaisempaa käsitellä koulutusryhmässä. Muut jäsenet painottivat, että avoimuudesta on 
hyötyä vain, jos päätöksentekoprosessit ovat yksinkertaisempia ja helpommin ymmärrettäviä. Tämän on 
oltava painopisteenä, jotta voidaan edetä ja myös harjoittaa aidosti kansalaisystävällistä politiikkaa. 

Klusteri V 

Tarkasteltaessa EU:n roolia vahvana toimijana maailmassa käsiteltiin yhteistä turvallisuutta sen monissa 
muodoissa – yhteiset asevoimat, eurooppalainen armeija, 42 artiklan 7 kohdan mukainen velvollisuus antaa 
vastavuoroisesti apua – ja pidettiin tärkeänä sitä, että EU toimii vahvana kumppanina vahvojen arvojen ja 
periaatteiden puolesta koko maailmassa. Kansalaiset toivat esille, ettei tässä klusterissa voida tarkastella 
pelkästään puolustusta. Muut jäsenet huomauttivat, että puolustuksessa ja suojelussa voi olla monia 
muotoja. Jotta tämä voidaan saavuttaa, tarvitaan yhteisiä ja kaikkien hyväksymiä sääntöjä. EU:n arvojen ja 
säädösten on oltava sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia. Kansalaiset korostivat, että missään yhteisen tai 
jaetun puolustuksen muodossa ei saa keskittyä hyökkäykseen vaan sen on pikemminkin oltava 
puolustautumiskeino ja että on vahvistettava yhteisiä resursseja, jotta EU voi olla rauhan puolustaja 
maailmassa. Keskusteltiin EU:n suhteista Natoon, ja vaikka ne ovatkin tärkeät, eräät jäsenet kannattivat 
vahvempaa eurooppalaista identiteettiä tämän transatlanttisen kumppanuuden puitteissa. Muut osallistujat 
ottivat esille kysymyksen, joka koskee yhteisiä ponnisteluja kyberturvallisuuden takaamiseksi, ja EU:n nk. 
strategisen kompassin äskettäisen käyttöönoton. 



 

 

Loppuhuomautukset 

Puheenjohtaja Ahuja päätti kokouksen toteamalla, että yhteinen sihteeristö muokkaa alustavia 
ehdotusluonnoksia niin, että niissä otetaan huomioon työryhmän jäsenten ja komponenttien tekemät 
ehdotukset. Kansalaiset ovat jatkossakin näiden ehdotusten keskiössä, ja jos muilta komponenteilta 
saadaan kannatettavia suosituksia, jotka eivät ole kansalaisten painopisteiden mukaisia, nämä mainitaan. 
Tässä täysistuntokeskustelussa ja tulevissa täysistuntokeskusteluissa puheenjohtaja selvittää työryhmän 
tämänhetkistä tilannetta ja tiedottaja puolestaan esittelee ehdotukset ja niiden taustalla olevat ajatukset. 

 


