
 

 

 
 

YHTEENVETO 
Täysistunnon työryhmä ”EU:n rooli maailmassa” 

Strasbourg, perjantai 11. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.00 
 

Puheenjohtaja: Ministeri Hans Dahlgren, tiedottaja: Mansef Campos 
(Tulkkaus: EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SI, HR)  

 
1. Kokouksen avaus 
 
Ministeri Dahlgrenin saapuminen viivästyi junan rikkoutumisen vuoksi. Työryhmän neljäs kokous avattiin, ja 
sen puheenjohtajana toimi aluksi EU-politiikan yhteensovittamisesta vastaavan sihteeristön johtaja 
Asees Ahuja Ruotsin valtioneuvoston kansliasta. Hän korosti työryhmän aiheiden olevan äärimmäisen 
ajankohtaisia nyt, kun Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. 

 
2. Keskustelu eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 suosituksista 
 
Ministeri Dahlgren oli lähettänyt työryhmässä kansalaisten edustajien kanssa käymänsä keskustelun 
pohjalta temaattisen ohjelman, joka perustuu seuraaviin kolmeen aiheeseen, jotka kuvastavat 
eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 antamien suositusten teemoja: 
 

1. Omaehtoisuus ja vakaus 
2. EU kansainvälisenä kumppanina 
3. Vahva EU rauhanomaisessa maailmassa 

 
Kunkin keskustelun aluksi puheenjohtaja kehottaa kansalaisia esittelemään asiaa koskevat suositukset ja 
selventämään niiden perusteluja ja vaikuttimia. Tämän jälkeen muut ryhmän jäsenet voivat käyttää 
puheenvuoroja ja asiasta keskusteltaisiin. Kansalaiset kehittivät teemoille erilaisen tärkeysjärjestyksen, joka 
esiteltiin työryhmän muille jäsenille kokouksen alussa. 

 
Teema 1: Omaehtoisuus ja vakaus 
 
Puheenjohtaja totesi, että asiasta on annettu kuusi suositusta. Niiden aiheet vaihtelevat eettisten 
eurooppalaisten tuotteiden kohtuuhintaisuuden, kestävyyden ja saatavuuden varmistamiseen tähtäävien 
politiikkojen kehittämisestä energiariippuvuuden vähentämiseen. 

Kansalaislähettiläät esittelivät suositukset ja kiinnittivät erityistä huomiota välttämättömään 
energiaomavaraisuuteen (minkä merkitystä viimeaikaiset tapahtumat ovat korostaneet), uusiutuvien 
energialähteiden huomattavasti laajempaan kehittämiseen sekä tarpeeseen suojata paremmin EU:n 
ulkorajoja. Saksan kansalaispaneelin edustaja esitteli paneelin suositukset, joissa keskitytään tarpeeseen 
korvata yksimielisyysvaatimus määräenemmistöpäätöksillä YUTP:n alalla tehtävissä päätöksissä. Saksan 
paneeli korosti myös, että strategisissa energia- ja elintarvikehuollon hankinnoissa on käytettävä 
ympäristöystävällisempää toimitusketjua. 

Vastauksena suosituksiin muut työryhmän jäsenet kertoivat ajatuksiaan jatkotoimia varten. Niissä korostettiin 
tarvetta monipuolistaa energia- ja elintarvikehuoltoa sen sijaan, että pyrittäisiin täyteen omavaraisuuteen. 
Useat jäsenet tiedustelivat myös, olivatko suositukset edelleen riittäviä, koskapa ne on laadittu ennen 
Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Kansalaiset kuitenkin pitivät suosituksia relevantteina. Puheenjohtaja totesi, 
että suositukset voitaisiin mukauttaa uuteen tilanteeseen myöhemmässä vaiheessa. 



 

 

Muut jäsenet kiinnittivät huomiota työryhmään kuuluvien Euroopan parlamentin jäsenten laatimaan 
asiakirjaan. Lisäksi käsiteltiin oikeusvaltioperiaatteen merkitystä ja EU:n tuomista mahdollisimman lähelle 
kansalaisia. 

Teema 2: EU kansainvälisenä kumppanina 
 
Puheenjohtaja totesi, että asia on laaja ja siitä on annettu yhdeksän suositusta. Niiden aiheet vaihtelevat 
keinoista hyödyntää EU:n asemaa kauppakumppanina maailmanlaajuisten eettisten, sosiaalisten ja 
ympäristönormien parantamiseen. Niissä ehdotetaan myös Euroopan energiantuotannon kehittämistä 
itsenäisemmäksi ja kansalaisten vahvempaa osallistumista. 

Kansalaislähettiläät esittelivät suositukset. He kiinnittivät erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: valtioille, 
jotka eivät noudata normeja, on määrättävä seuraamuksia, on otettava käyttöön ekoluokitusjärjestelmä, 
jätteiden vienti olisi suotavaa kieltää, kumppaneina olevia kehitysmaita on autettava siirtymään 
ympäristöystävällisempään ja entistä sosiaalisempaan politiikkaan ja EU:n päätöksenteon avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta on edistettävä. 

Osanottajille jaettiin lisäksi Alankomaiden kansallisen kansalaispaneelin suositukset. Niissä korostetaan, että 
EU:n olisi hyödynnettävä vahvuuksiaan, joista yksi on sen koko ja sen suurempi vaikutusvalta yksittäisiin 
maihin verrattuna. EU:n on esiinnyttävä jämäkästi Venäjän ja Kiinan vastapainona, mutta sen on myös 
pystyttävä tekemään päätöksiä nopeammin. Euroopan maiden armeijoiden yhteistyö on välttämätöntä, 
vaikka suosimmekin väkivallattomia ratkaisuja. Myös Liettuan kansallisen paneelin suositukset jaettiin 
osanottajille. Niissä keskitytään seuraaviin aiheisiin: suhteiden lujittaminen itäisen kumppanuuden maihin, 
Venäjän-pakotteiden tiukentaminen, jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden vahvistaminen, huomion 
kohdistaminen enemmän Kiinaan ja Afrikkaan sekä Euroopan ulkoministerin toimen perustaminen. Saksan 
paneelien suosituksissa korostetaan, että EU:n vihreän kehityksen ohjelmalla on oltava ulkoinen ulottuvuus, 
sillä ilmastokriisi etenee Ukrainan kriisistä huolimatta. 

Toiset edustajat korostivat, että kansalaisyhteiskunta ja työmarkkinaosapuolet on edelleen otettava mukaan 
työhön demokratian edistämiseksi sekä sisäisesti että ulkoisesti. Vihreän kehityksen ohjelman 
mahdollisuuksia korostettiin keinona rajoittaa Venäjän vaikutusvaltaa entisestään. 

 
Teema 3: Vahva EU rauhanomaisessa maailmassa 
 
Puheenjohtaja viittasi seitsemään suositukseen, jotka koskevat muun muassa entistä useampien päätösten 
tekemistä määräenemmistöllä yksimielisyyden sijaan, yhteisten asevoimien perustamista ja EU:n pakotteita, 
sekä suosituksiin siitä, miten kansalaisille voidaan tiedottaa paremmin ja jatkaa vuoropuhelua. 

Kansalaislähettiläät esittelivät suositukset ja kiinnittivät erityistä huomiota suosituksiin 21 
(yksimielisyyspäätöksistä luopuminen lukuun ottamatta laajentumista ja EU:n perusperiaatteita koskevia 
päätöksiä) ja 26 (laajentuminen vasta EU:n vahvistamisen jälkeen), tehokkaampiin pakotteisiin ja yhteisiin 
asevoimiin, joita kuitenkin käytettäisiin vain puolustukseen. 
 
Muut jäsenet toivoivat, että EU:n sotilaallisten toimien rauhanturvatehtävää korostetaan sen sijaan, että 
EU:sta kehitetään sotilasliittouma. 
 
Eräs osanottaja katsoi, että käsite ”asevoimat” on määriteltävä täsmällisesti ja että sotilasasioissa Naton olisi 
oltava etusijalla, ja kansallisilla parlamenteilla olisi oltava lopullinen valta päättää asevoimien käyttöön 
antamisesta. Euroopan puolustusrahaston ja Euroopan yhteisten asevoimien konsepteista keskusteltiin 
lisää. Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli päällimmäisenä ajatuksena keskustelun keskittyessä puolustukseen 
ja turvallisuuteen sekä niiden varmistamiseen EU:n yhtenäisyyden säilyttäen. 
 
Kansalaiset kehottivat lisäämään avoimuutta ja koulutusta eri puolilla EU:ta, jotta kaikki ymmärtäisivät 
paremmin EU:n toimivallan ja menettelyt. He korostivat, että tämä on esimerkki EU:n roolia maailmassa 
käsittelevän työryhmän työn monista päällekkäisyyksistä muiden työryhmien kanssa. Tämä on otettava 
huomioon laadittaessa ehdotuksia jatkotoimista. 
 



 

 

Päätöspuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja Dahlgren kiitti kaikkia hedelmällisestä keskustelusta ja toivoi kansalaisten saaneen siitä 
hyödyllistä palautetta. Hän mainitsi olleensa edellisenä päivänä Versailles’ssa Eurooppa-neuvoston 
ylimääräisessä kokouksessa, jossa valtion- ja hallitusten johtajat sopivat poliittisesta, humanitaarisesta ja 
sotilaallisesta tuesta Ukrainalle. Hän totesi, että EU:n rooli kansainvälisissä asioissa on nyt kaikkien mielessä 
ja että EU on toiminut yhtenäisesti ja päättäväisesti. 

Johtokunta keskustelee ennen seuraavaa täysistuntoa suosituksia koskevista jatkotoimista. Tällä välin 
keskusteluja voidaan jatkaa myös WhatsApp-ryhmässä. 


